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Letos podobně jako v minulém
roce oslavíme Den vítězství spo-
lečně s armádou. Informace včet-
ně programu najdete na straně 4.

Květen se stal pro přerovské milovníky cyklistického adre-
nalinu měsícem roku. Jak na aktivní vyznavače tohoto spor-
tu, tak i ty, kteří si raději vychutnávají napětí v postavení divá-
ka, čekají dva cyklomaratony. Už 8. května odstartuje Author
Šela marathon a 15. května Mamut Tour. 

Významné kulaté výročí slaví cyklomaraton Mamut Tour –
bike. Pořadatelé jej odstartují 15. května. Jeho silniční verze,
zařazená mezi pět nejprestižnějších v ČR, slaví své jubileum
a letos se pojede již 10. ročník. K historii závodu se vrací Miro-
slav Kolář, jeho hlavní organizátor.

„Když jsme na podzim roku 2000 začali s přáteli připravovat
první ročník silničního maratonu Mamut Tour 2001, netušili
jsme, jak rychle získá oblibu mezi cyklisty. Byl hodnocen v rám-
ci republikových maratonů velmi dobře a již druhý ročník byl
vybrán do seriálu čtyř podniků o nejlepšího silničního mara-
tonce ČR a seriálu Cykloservis Cup. A že zaujme v tak krátké
době organizátory celorepublikových maratonských soutěží, to
jsme nedoufali ani ve snu. Tuto pozici jsme si nejen udrželi, ale
stoupali stále výše. V roce 2003 byl zařazen do Velo maraton
serie po bok tak věhlasných maratonů, jako jsou Rampušák, Bes-
kyd, Tatry Tour a Král Šumavy. Dnes můžu bez nadsázky kon-
statovat na základě ohlasů účastníků, že náš Mamut je jedním
z nejlépe zorganizovaných v ČR. V roce 2004 jsme poprvé odstar-
tovali MTB maraton a účast a popularita roste mezi bajkery kaž-
dým ročníkem,“ vzpomíná Miroslav Kolář.

Pokračování najdete na str. 13, kde si přečtete i o dalším cyklo-
maratonu, známém Author Šela marathonu.

Sportovní květen se ponese ve znamení cyklomaratonů

ANKETA

SERIÁL

Oslavíme 65. výročí konce 2. světové války
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Otázkám aktuálního vývoje v Evrop-
ské unii se věnovala konference Kam
kráčíš Evropská unie, kterou 26. dubna
uspořádal v hotelu Fit regionální klub
Mladých konzervativců Přerov ve spo-
lupráci a Asociací přerovských nezis-
kových organizací a RK MK Šumperk.

Na konferenci vystoupili politologové
z Univerzity Palackého v Olomouci – Mgr.
R. Kašpar, který svůj příspěvek věnoval
institucionální reformě EU v souvislosti
s přijetím Lisabonské smlouvy a PhDr.
JUDr. R. Zbíral věnující se postavení a roli
České republiky a možnostem prosazo-
vání našich národních zájmů na poli
Unie. Politice Hospodářské a sociální
soudržnosti EU a rozdělování evropských
dotací se pak věnoval nezávislý konzul-
tant Ing. J. Kulíšek, obraz Olomouckého
kraje v Bruselu představila vedoucí oddě-

lení vnějších vztahů Olomouckého kraje
Ing. J. Brabcová Ph.D. 

V druhém bloku konference vystoupi-
li se svými příspěvky poslanci PSP ČR
Mgr. Z. Boháč, věnující se bezpečnosti,
prevenci kriminality a společné bezpeč-
nostní politice EU a Ing. P. Krill, který

přítomným představil tzv. Lisabonskou
strategii.

Mezi návštěvníky konference byli jak
studenti středních a vysokých škol, tak
široká veřejnost. Svými dotazy v násled-
né diskuzi projevili svůj zájem o aktuál-
ní situaci v EU a další vývoj, jímž se
evropská integrace bude ubírat.

Pokud vás zajímá více o činnosti Mla-
dých konzervativců v Přerově, najdete
nás na Facebooku.

Bc. Marcela Kropáčová
předsedkyně regionálního klubu

V Přerově proběhla konference na
téma Kam kráčíš Evropská unie?

Mezi návštěvníky konference byli především studenti středních a vysokých škol.
FOTO MATINA KAŠPÁRKOVÁ

Statutární město Přerov, zastoupené
Domovní správou města Přerova, připra-
vuje k prodeji formou aukce 2 neobsaze-
né byty, 4 byty obsazené nájemcem, dále
pohledávku s možností odkoupení neob-
sazeného bytu, na který se pohledávka
váže a pohledávku s možností odkoupe-
ní obsazeného bytu, na který se pohle-
dávka váže, do vlastnictví dle zák. č.
72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění
pozdějších předpisů. Oba volné byty, ke
kterým se neváže pohledávka, budou
nabízeny pouze za 3/4 obvyklé ceny,
pohledávky pak za polovinu jejich aktuál-
ní výše bez poplatků či úroků z prodlení. 

Aukce se uskuteční dne 24. května ve
14 hodin v Městském domě v Přerově,
nám. TGM, I. poschodí (malý sál).

Zájemci o koupi některého z bytů nebo
pohledávky vč. následné koupě bytu
mohou telefonicky nebo písemně požá-
dat o zaslání „Podmínek výběrového
řízení – aukce“, popř. si je osobně
vyzvednout na ekonomickém oddělení
Domovní správy města Přerova, Blaho-
slavova ul. č. 3 (2. poschodí, dveře č. 43),
a to počínaje dnem 10. 5. 2010.

Podmínky výběrového řízení formou
aukce včetně přehledu všech vyvoláva-
cích cen bytů a pohledávek, zařazených
do aukce, budou rovněž od 10.5.2010
i na webových stránkách Domovní sprá-
vy města Přerova www.dsmp.cz.

Kontaktní adresa: Domovní správa
města Přerova, Blahoslavova 3, 750 02
Přerov, tel. 581 290 217.

Město připravuje prodej
bytů formou aukce

Upozorňujeme občany, že do 30.
června je nutno uhradit poplatek za
komunální odpad.

Výše poplatku za komunální odpad na
letošní rok zůstává stejná jako v roce
2009, a to 500 Kč za trvalý pobyt a 250 Kč
za rekreační objekt. Pokud poplatek
nebude do tohoto data uhrazen, bude
stejně jako v uplynulých dvou letech
zvýšen o půlnásobek sazby.

V letošním roce se upustilo od hro-
madného zasílání poštovních poukázek.
Místo toho byl zaveden nový způsob
úhrady poplatku, a to prostřednictvím
SIPO. Pokud máte o tento způsob úhra-
dy zájem, odevzdejte vyplněný formulář
na odboru finančním nejpozději do
14. 5. 2010. Formulář obdržíte na odbo-
ru finančním nebo ho najdete na inter-
netových stránkách města Přerova
www.mu-prerov.cz nebo v předchozím
dubnovém vydání Přerovských listů. 

Poplatek je i nadále možno uhradit:
a) na všech pokladnách Magistrátu

města Přerova – Smetanova ul. č. 7,
Bratrská ul. č. 34, nám. T. G. Masary-
ka č. 16,

b) bezhotovostním převodem z účtu na
účet statutárního města Přerov č. 19-
-1884482379/0800 (nutno uvést vari-
abilní symbol - číslo, které vám bylo
již v minulosti pro placení poplatku
za komunální odpad přiřazeno
z registru poplatníků. V případě, že
platbu provádíte jedním příkazem za
více osob, musíte sdělit, za které oso-
by poplatek hradíte).

c) na poště prostřednictvím poštovní
poukázky, kterou si vyžádáte na
odboru finančním. 

Další bližší informace získáte na
odboru finančním Magistrátu města
Přerova, v Bratrské ul. č. 34, II. patro, dv.
č. 42 nebo na tel. číslech 581 268 230, 581
268 296, 581 268 297 nebo internetových
stránkách města Přerova. 

Oldřiška Sedláčková, 
vedoucí odboru finančního

Blíží se splatnost poplatku
za komunální odpad

Josef Kulíšek
náměstek
primátora

„Můžeme je rozdělit na dvě části. Ty
zásadní, které chceme v každém přípa-
dě uskutečnit, souvisí se získáním dota-
cí ze státního rozpočtu, případně z Regi-
onálního operačního programu. Mezi
nejvýznamnější investiční akce bude
patřit pokračování rekonstrukce bazénu
v celkové částce 29 milionů korun, kde
získáváme dotaci z ROP ve výši 13 mili-
onů korun. Další akcí je vybudování cyk-
lostezky Žebračka v částce 6,7 milionů
korun, dotace od Fondu dopravní infra-
struktury činí 3,9 milionu korun. Z toho-
to fondu rovněž získáváme dotaci 5,4
milionů korun na osvětlení a v 1. etapě
úpravu osmi přechodů ve městě. Cel-
kem máme vytipovaných 23 přechodů
klíčových, které jsou u škol nebo v mís-
tech častého přechodu chodců. Na nich
bude zajištěn bezbariérový přejezd,“
informoval náměstek primátora Josef
Kulíšek. 

„Na další akce získáme dotace v rámci
Integrovaného programu rozvoje měst,
a to až ve výši 80 procent. V první fázi se
bude jednat o vybudování parkoviště
a dětského hřiště na Jižní čtvrti a o zatep-
lení dvou domů. S pomocí dotací vybu-
dujeme i parkoviště v Předmostí. Bude-

me dále pokračovat v opravách a budo-
vání komunikací tak, jak schválili zastu-
pitelé. Jedná se o frézování komunikací
na nábř. Dr. Edvarda Beneše, v ul. Bez-
ručově, gen. Štefánika, tř. gen. Janouška,
v ul. Kabelíkově, Riedlově a v Lýskách
v ul. U silnice. Čeká nás stavba ulice
Větrná v Újezdci. Letos budeme pokra-
čovat v rozšiřování počtu parkovacích
míst, sem patří výstavba parkoviště
a parkovacích stání v ul. Alšově, Inter-
brigadistů a Boh. Němce. Opravíme
komunikace v ul. Suchý potok v Žeravi-
cích a v ul. Větrná v Újezdci,“ vyjmeno-
val náměstek. 

„Závěrem bych už jen stručně shrnul
investiční akce, které se uskutečnily
v Přerově v letech 2006–2009. V těchto
letech bylo proinvestováno okolo 764
milionů korun, z toho jsme získali téměř
400 milionů korun z dotací státního roz-
počtu a Regionálního operačního pro-
gramu. Rád bych zdůraznil fakt, že
z těchto 764 milionů korun vydaných na
investiční práce připadá 46 milionů na
vícepráce. Není tedy pravdou, jak mylně
informují občany někteří zastupitelé, že
dochází k předražení zakázek o 30 a více
procent. Vícepráce činí v celkovém obje-
mu 5 procent. Naopak konkrétně při
budování dopravních staveb bylo vyká-
záno o 7 milionů korun méně, než bylo
vysoutěženo s dodavatelem a ty se nám
vrátily do rozpočtu. Tolik hrubá čísla.
K těm bych se ještě vrátil podrobněji
v některém z příštích čísel,“ uzavřel Josef
Kulíšek. Šaf

Kam půjdou investice v tomto roce
Upravený rozpočet města Přerova počítá v letošním roce

s investicemi v celkové výši 395 milionů korun.



Ing. Jiří Lajtoch
primátor města
Přerova

Vážení přátelé,

dnes se s Vámi musím podělit o radost,
kterou jsme měli z vítězství v krajském
kole soutěže o Cenu za nejlepší přípravu
a realizaci Programu regenerace měst-
ských památkových rezervací a měst-
ských památkových zón za rok 2009.
Pamětní list jsme si jeli vyzvednout 13.
dubna do Prahy, kde nám byl předán ve
slavnostních prostorách Španělského
sálu. Příjemné na tomto úspěchu je
samozřejmě i získání finanční odměny
sto tisíc korun. 
Snad nebude od věci malé ohlédnutí.
Historické jádro Přerova o rozloze 59
tisíc m2 bylo prohlášeno městskou
památkovou zónou v roce 1992 a již
v následujícím roce zastupitelé schváli-
li program její regenerace. V současné
době pracujeme již na páté aktualizaci
městského programu na léta 2011–2015. 
Od roku 1994 uděluje Ministerstvo kul-
tury, Ministerstvo pro místní rozvoj
a Sdružení historických sídel Čech,
Moravy a Slezska cenu za nejlepší pří-
pravu a realizaci programu regenerace
městských památkových rezervací a zón.
Naše město se do této soutěže přihlásilo
v roce 2009 poprvé a hned slavilo úspěch
vítězstvím v krajském kole, kde „porazi-
lo“ města Olomouc a Prostějov.
Podmínkou použití finančního ocenění
je pochopitelně investice do obnovy kul-
turní památky ležící na území památ-
kové zóny. Rozhodli jsme se, že poslouží
k restaurování pískovcových prvků
z fasád zámku. Opravíme plastiku orla
na nádvoří zámku a pískovcové piniové
šišky, chybějící nad branou ohradní
zámecké zdi. Tyto práce jsou dalším kro-
kem k dokončení celkové obnovy zám-
ku, který je od roku 1998 opět ve vlast-
nictví města. 
Rád bych na tomto místě poděkoval také
týmu pracovníků odboru životního pro-
středí. Na vypracování soutěžního pro-
jektu se podíleli s pracovnicemi odboru
rozvoje a kanceláře primátora, které
připravily fotografickou část a prezen-
taci města.
Přerov se historickým městem roku 2009
nestal, ocenění získalo královské město
Beroun. Již dnes ovšem víme, povzbuze-
ni úspěchem v krajském kole, že v letoš-
ním roce do soutěže opět půjdeme.
A závěrem aktuálně. Rád bych vás
pozval na oslavy letos významného 65.
výročí konce 2. světové války. Od minu-
lého roku se snažíme, aby podoba oslav
Dne vítězství byla zajímavá pro všechny
generace. Bližší informace a program
najdete na straně 4.

■ Sloupek primátora
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Zastupitelstvo
města Přerova

v pondělí 14. června
ve 13 hodin ve velkém sále 

Městského domu

Pozvánka

Druhé setkání pětasedmdesátníků

V pondělí 19. dubna se ve velkém sále Městského domu uskutečnilo již druhé
letošní setkání 75letých občanů Přerova s představiteli města. S kulturním vystou-
pením se představili žáci ze Základní školy Velká Dlážka. K dobré náladě jubilantů při-
spěla i hudební skupina Mini. Poslední setkání v tomto roce se uskuteční 10. května.
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Cena 
města Přerova 

Už jen do konce května máte příleži-
tost podat návrhy na ocenění
významných osobností Přerova, kte-
ří přispěly k popularizaci a propaga-
ci našeho města. Očekáváme návrhy
z oblasti vědecké práce, kultury, spor-
tu i dalších činností, které mají vztah
k našemu městu. Vybraným osobnos-
tem budou Ceny města Přerova –
medaile J. A. Komenského slavnostně
předány v říjnu letošního roku.
Návrhy zasílejte nejpozději do 31. květ-
na na adresu: Magistrát města Přerov,
kancelář primátora, Bratrská 34, 750 11
Přerov, nebo na mailovou adresu:
kp@mu-prerov.cz

Výzva

Připravujeme
kroniku města

Přerova za rok 2009
Magistrát města Přerova se obrací na
přerovské instituce, podniky, organi-
zace, školy, sportovní oddíly, občan-
ská sdružení a další se žádostí o zaslá-
ní materiálů, které se stanou podkla-
dem pro zápis kroniky za rok 2009.
Uveďte stručnou charakteristiku
a podstatné události, které nastaly
v roce 2009 ve vaší firmě, organizaci,
místní části apod. U škol zasílejte přís-
pěvky za školní rok 2008/2009. Víta-
ným materiálem pro městskou kroni-
ku jsou také ročenky, propagační pub-
likace, letáky a fotografie. Děkujeme za
příspěvky, které očekáváme do 30.
června 2010. 
Příspěvky zasílejte elektronickou poš-
tou na adresu ivana.vesela@mu-pre-
rov.cz, nebo písemně: Magistrát měs-
ta Přerova, Ivana Veselá, kancelář pri-
mátora, Bratrská 34, 750 11 Přerov.

Výzva

■ Krátce z rozhodnutí radních a zastupitelů
Oprava ohradní zdi hřbitova

Radní vybrali nejvhodnější nabídku na
realizaci prací nutných k dokončení stav-
by nové ohradní zdi hřbitova v úseku uli-
ce Lančíkových a gen. Rakovčíka. Celkem
půjde o 286 metrů zdi o výšce dva metry.
Nejvýhodnější nabídku předložila spo-
lečnost Swietelsky stavební s.r.o., Brno,
s nabídkovou cenou ve výši 3 956 226
korun (vč. DPH). Práce potrvají zhruba
dva a půl měsíce, měly by být dokonče-
ny do letních prázdnin. V rámci bourání
bude odstraněna i vzrostlá zeleň bránící
výstavbě ohradní zdi.

Magistrát bude mít nový
výtah

Přerované navštěvující budovu magis-
trátu ve Smetanově ulici se dočkají nové-
ho osobního výtahu. To přivítají přede-
vším občané se zdravotním postižením.
Výtah bude postavený ve dvorním trak-
tu budovy magistrátu, kde sídlí napří-
klad sociální odbory, živnostenský úřad
a odbor zemědělství.

Nový výtah začne sloužit koncem let-
ních prázdnin. Nejvýhodnější nabídku
s cenou 2 304 tisíc korun (vč. DPH) před-
ložila společnost PSS stavební společ-
nost a.s., Přerov.

Zastupitelé schválili granty
Na dubnovém jednání zastupitelé

schválili granty v oblasti sportu, v oblas-
ti sociální, kultury, zdravotnictví a vol-
ného času pro rok 2010. Vyčlenili na ně
částku 2 622 000 korun (pro srovnání –
vloni to bylo 4 020 000 Kč). Do oblasti
sportu město poskytlo 1 435 000 Kč (vlo-
ni 2 000 000 Kč), do kultury šlo 352 000
Kč (vloni 520 000 Kč). Oblast zdravot-
nictví dostala 140 000 Kč (vloni 435 000
Kč) a do oblasti volného času město
uvolnilo 150 000 Kč ( vloni 300 000 Kč).
Pracovníci magistrátu zaevidovali cel-
kem 166 žadatelů s 240 projekty
(v porovnání s rokem 2009 je o 1 žadate-

le více a o 7 projektů méně). Z toho bylo
zaevidováno v oblasti sportu 52 žadate-
lů s 93 projekty, v oblasti sociální 29
žadatelů s 31 projekty, v oblasti kultury
47 žadatelů s 64 projekty, v oblasti zdra-
votnictví  8 žadatelů s 10 projekty
a v oblasti volného času 30 žadatelů s 42
projekty.

Podjezd v Předmostí dostane
novou výzdobu 

Zastupitelé rozhodli o poskytnutí dota-
ce ve výši 130 tisíc korun Gymnáziu Jaku-
ba Škody v Přerově, a to na úpravy gra-
fického ztvárnění podjezdu železniční
trati v Předmostí.

Počítá se s výmalbou stěn podjezdu,
kterou provedou žáci gymnázia na
odborně upravený podklad. Kresby
budou tematicky zaměřeny na prehisto-
rii Předmostí. Dotace města pokryje celé
náklady této výmalby. 

Město zřizuje odtahovou
službu

Město uzavřelo smlouvu s technický-
mi službami o zřízení odtahové služby.
V budoucnu už nebude hrozit, že vraky
či nevhodně zaparkované vozy by brá-
nily v průjezdu záchranné služby či hasi-
čů. Náklady na odstranění jednoho vozu
činí 1 700 korun.

Parkoviště odstavených vraků bude
přímo v areálu technických služeb. Maji-
telé vozů zároveň zaplatí za každý den
parkování částku 100 korun, náklady na
hlídání auta činí 50 korun. Město uza-
vřelo smlouvu na jeden rok, a to do kon-
ce března 2011.

Přerov má nového
zastupitele

Dubnové zasedání zastupitelé zaháji-
li slavnostně. Slib zastupitele složil nový
člen zastupitelstva Radek Pospíšilík,
který nahradil zesnulého Jindřicha
Valoucha.

Smlouvy s partnerskými
městy

Zastupitelé schválili uzavření smlouvy
o partnerství s polským městem Ozim-
kem, holandským městem Cuijkem
a s ukrajinským městem Ivano-Frankiv-
skem. Partnerské vztahy s těmito městy
udržujeme už určitou dobu a společné
vazby a spolupráce se promítají do růz-
ných oblastí života. Dalšími přátelskými
městy Přerova, se kterými máme už
podepsány smlouvy o vzájemných vzta-
zích, je Děčín, Bardějov a polské město
Kedzierzyn-Kozle. Šaf

Úplné znění usnesení najdete na 
www.mu-prerov.cz
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Jakou podobu budou mít letošní oslavy
konce 2. světové války?

Ing. Jiří Lajtoch
primátor města

V loňském roce jsme zahájili společně
s armádou novou etapu oslav Dne vítěz-
ství. Po dlouhé době se nám podařilo
připomenout si tyto významné chvíle
společně se širokou veřejností.

I v letos chceme důstojným způsobem
připomenout poslední okamžiky 2. svě-
tové války. Významné výročí, které se
k této události váže, nás přimělo k tomu,
že jsme se rozhodli letošní program tro-
chu ozvláštnit.

Hlavní program oslav Dne vítězství
opět proběhne stejně jako vloni v ulici
Želatovské. Zahájí ho divácky atraktivní

přelet vrtulníků a následovat bude piet-
ní akt u pomníku. Na pestrosti dopro-
vodného programu se budou podílet
mažoretky SVČ Atlas a BIOS. Novinkou
je bojová ukázka členů Klubu vojenské
historie MAXIM rozdělená do dvou čás-
tí. První část bude symbolizovat boj pře-
rovských občanů s okupanty a druhá
osvobození města jednotkami Rudé
armády. Po celou dobu bude ve vyme-
zeném prostoru opět vystavená histo-
rická vojenská technika včetně té nejmo-
dernější, a to i policejní. K poslechu
bude hrát Moravská veselka a zhlédne-
me i vystoupení hanáckého tanečního
souboru Trávníček.

A nemůžu opomenout příjemné dopl-
nění – během oslav diváci určitě neodo-
lají bohaté nabídce Kuchařského studia
Luďka Bila, ochutnají například pravý
vojenský guláš. Nezbývá než všechny
srdečně pozvat. Šaf

Město oslaví 65. výročí konce 2. světové války
■ Otázka pro...

Čeští veteráni převzali vyznamenáni
Slavnostní vyznamenání českých vete-

ránů ruskou jubilejní medailí k 65. výro-
čí vítězství ve Velké vlastenecké válce se
uskutečnilo 20. dubna v slavnostní síni

zámku na Horním náměstí. Ocenění
předal generální konzul Ruské federace
v Brně Valerij Děrgačev jedenácti váleč-
ným veteránům. Šaf

Generální konzul Ruské federace předává vyznamenání jednomu z nejstar-
ších veteránů Alfredu Jánskému, který v květnu oslaví již 96. narozeniny.

FOTO JAN ČEP

Každoročně součástí oslav bývá položení věnců obětem 2. světové války.
FOTO ZDENĚK DANĚK

Ohlédnutí

promenádní
koncerty

Michalov
KVùTEN • nedûle v 15 hodin

2. 5. Dandy band
9. 5. Záhorská kapela

16. 5. Moravská veselka
23. 5. Karel Caha band
30. 5. Dechov˘ orchestr Haná

námûstí T. G. Masaryka – venkovní scéna

pátek 30. dubna od 18 hodin

• Colorédo western show • Agentura HIT 
Vûry Lakomé • Pirillo se vrací

sobota 1. kvûtna od 14 hodin

• Blue Band Company 
• Tradicionál Olomouc

Pfierovské

v mûstském 
parku

veselení

OSLAVA DNE OSVOBOZENÍ A VZPOMÍNKA
NA 63.V¯ROâÍ P¤EROVSKÉHO POVSTÁNÍ
OSLAVA DNE OSVOBOZENÍ A VZPOMÍNKA
NA 63.V¯ROâÍ P¤EROVSKÉHO POVSTÁNÍ
30. dubna
9.00 Odjezd autobusu z námûstí T. G. Masaryka do Olomouce-LazcÛ

10.00 Pietní akt v Olomouci-Lazcích vûnovan˘ památce obûtí Pfierovského povstání
12.00 PoloÏení kvûtin k pamûtní desce mjr. Kokojána na nádvofií KAZETO s.r.o., Husova ulice
12.30 PoloÏení kvûtin k pamûtním deskám obûtí Pfierovského povstání v ulicích mûsta

7. kvûtna
17.00 PoloÏení kvûtin k památníku osvoboditelÛ u kasáren, Îelatovská ulice

8. kvûtna
9.45 PoloÏení vûncÛ a kvûtin u pomníku padl˘ch letcÛ, tfi. gen. Janou‰ka

10.15 PoloÏení vûncÛ a kvûtin u pomníku obûtí Pfierovského povstání  
a 2. svûtové války na mûstském hfibitovû

11.00 PoloÏení vûncÛ a kvûtin u pomníku vojákÛ sovûtské armády, Îelatovská ulice
11.15–14.00

Doprovodn˘ program oslav Dne vítûzství na Îelatovské ulici • ukázky bojÛ – Klub
vojenské historie MAXIM • koncert Moravské veselky • vystoupení Stfiediska volného
ãasu ATLAS a BIOS Pfierov a hanáckého souboru Trávníãek • ukázky historick˘ch
zbraní a v˘stroje • ukázky v˘cviku Policie âR • ukázky techniky Policie âR a Armády
âR • obãerstvení zaji‰tûno po celou dobu akce

INZERCE
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„Koncem roku 2009 jsme vybrali nové-
ho dopravce městské hromadné dopravy,
který se zavázal, že do dvou let zavede
v Přerově nové nízkopodlažní ekologické
autobusy. Jedenáct těchto nízkopodlaž-
ních ekologických autobusů by mělo být
nasazeno letos do konce června, zbylých
osm až devět autobusů by mělo začít jez-
dit v Přerově v roce 2011.

Abychom se přesvědčili, jaký je reálný
termín zahájení provozu nových auto-
busů, požádali jsme zástupce firmy SAD
o zprostředkování návštěvy zastupite-
lům města ve firmě SOR Libchavy. Pro-
hlédli jsme si výrobu autobusů určených
již konkrétně pro naše město. Dokonce
některé autobusy byly již připraveny

k provozu. Ty firma SAD nasadí v Přero-
vě v průběhu května až června po zpro-
voznění plnící stanice CMG, kterou
buduje firma Bonett a.s. Praha v ulici 9.
května. Dá se předpokládat, že se to
podaří v červnu. V tomto měsíci by tedy
mělo jezdit v Přerově prvních jedenáct
ekologických nízkopodlažních autobu-
sů poháněných stlačeným plynem CMG.
Do poloviny roku 2011 potom bude
dodáno zbylých osm až devět autobusů.
Tyto nové autobusy budou plně zajišťo-

vat MHD. Pro plynulost dopravy v Pře-
rově bude ještě potřeba upravit bezpeč-
ný přejezd a zpomalovací práh v Koz-
lovské ulici, který je příliš vysoký a neod-
povídá plně předpisům. Autobusy drh-
nou spodní částí o práh, proto budou
v průběhu června provedeny úpravy,
zpomalovací práh bude snížen a zkrá-
cen,“ vysvětlil  Kulíšek.

Výměna autobusů v Přerově je realizo-
vána na základě koncepce dopravní
obslužnosti města Přerova na období
2007–2013, kterou vypracovala firma Mott
Mac Donald v letech 2006 a 2007. V sou-
časné době probíhá vyhodnocování této
strategie dopravní obslužnosti a bude
vypracován další postup její realizace. 

„Zvažujeme zavedení elektronických
jízdenek, což samozřejmě se odvíjí od
spolupráce s Krajským úřadem a s inte-
grovaným dopravním systémem v kraji.
Usilujeme o získání dotací mimo jiné na
elektronické informační tabule pro obča-
ny na zastávkách. Chci poděkovat obča-
nům za trpělivost, změny nejsou jedno-
duché. Věřím, že v průběhu roku již bude
městská hromadná doprava stabilizová-
na a bude plně sloužit občanům bez vět-
ších výhrad,“ doplnil Kulíšek. Šaf

Interiér nového autobusu si prohlédl i náměstek primátora Josef Kulíšek.
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Začátkem dubna navštívili zástupci přerovské radnice výrobnu
autobusů v Libchavách. Společně s vedením společnosti SAD Trna-
va a.s., několika zastupiteli a vedoucími jednotlivých odborů si
provoz prohlédl také náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek.

Zástupci města navštívili
výrobnu nových autobusů MHD

Elena
Grambličková
náměstkyně
primátora

Město schválilo záměr převodu 752
bytů v 39 objektech bydlení, ve kterých
zájem nájemců dosahoval šedesáti až
sta procent.

Zastupitelé schválili k prodeji domy
v ulici Sokolské 2, 4, 6 – 31 bytů, v ulici
Kozlovské 39, 41 – 36 bytů, v ulici Za
Humny 3, 5, 7 ve Vinarech – 27 bytů,
v Jižní čtvrti I/17, 18, 19, 20 – 24 bytů, na
nám. Svobody 8 – 7 bytů a v Jižní čtvrti
I/28, 29, 30, 31 – 22 bytů.

Ve všech uvedených případech dosáhl
počet zájemců o odkoupení bytu více
než devadesát procent. Rovněž je
dokončen prodej bytových jednotek
v domě Sokolská 2, 4, 6.

V současné době probíhá prodej bytů
v domech v ulici Kozlovské 39, 41 a Za
Humny 3, 5, 7, to znamená, že jsou uza-
vírány smlouvy a po uhrazení schválené
částky bude proveden zápis do katastru
nemovitostí.

Postupně se připravuje předání nabí-
dek na převody bytů nájemcům domů
v Jižní čtvrti I/17–20, na nám. Svobody 8
a v Jižní čtvrti I/28–31. 

Finanční částky, které uhradí nájemci
za převod bytové jednotky do svého

vlastnictví, se pohybují zhruba v rozme-
zí od 200 do 500 tisíc korun v závislosti
na velikosti a kvalitě bytové jednotky.
V polovině dubna bylo uzavřeno 68
smluv o převodu vlastnictví bytu, toto
číslo se samozřejmě průběžně navyšuje. 

O prodeji dalších bytů budou zastupi-
telé rozhodovat na svých příštích zase-
dáních, z nichž nejbližší se bude konat
v pondělí 14. června. 

Mgr. Elena Grambličková, 
náměstkyně primátora

Město pokračuje v prodeji bytů
Prodej dalších bytů do vlastnictví stávajícím nájemcům se po mnoha měsících příprav konečně rozběhl.

„Momentálně jsme ve fázi, kdy máme
vybraného dodavatele stavby, kterým je
firma Skanska a.s. Bohužel se celý pro-
ces výstavby zdržel tím, že jedna z firem,
která nebyla vybrána, podala odvolání.
V polovině dubna Úřad pro hospodář-
skou soutěž zastavil správní řízení
a předpokládáme, že bychom v dohled-
né době, během dvou až tří týdnů, pode-

psali smlouvu s vybraným dodavatelem.
Zahájení prací je však ještě limitováno
opatřeními ze strany ochránců přírody.
Mají připomínky k výstavbě v době hníz-
dění stěhovavých ptáků, protože si staví
hnízda na mostě. Dalším limitujícím
prvkem jsou podmínky Povodí Moravy
ohledně zajištění průtočnosti řeky Beč-
vy v daném ročním období,“ vysvětlil
náměstek primátora.

„Máme připraveny finanční prostřed-
ky tak, abychom tento rok zahájili
výstavbu mostu. V první etapě bude str-
žena stávající lávka a vystavěn nový
most podle návrhu Ing. arch. Aleny
Šrámkové. Souběžně s tímto mostem
budou opravena obě předmostí, to zna-
mená předmostí na straně Brabansko
a Na Marku. Ve druhé etapě navážeme

na rekonstruované předmostí Na Mar-
ku rekonstrukcí celého náměstí Na Mar-
ku s příjezdem z ulice Mostní a pokra-
čováním na ulici Jateční. Doufáme, že
výstavba mostu začne v co nejkratší
době. Bohužel celá stavba se oddálí o 6
až 10 měsíců. Dokončení stavby Tyršo-
va mostu se dá předpokládat tedy nej-
dříve v roce 2012,“ informoval Josef
Kulíšek. Šaf

Co způsobilo zpoždění výstavby
nového Tyršova mostu

Občany zajímá, proč se zpozdila stavba nového Tyršova mostu.

V rámci výstavby nového mostu bude zrekonstruováno i jeho předpolí.
FOTO JAN ČEP

Půjčky z fondu oprav, modernizací a rozšiřování 
bytového fondu

Město i letos vyhlašuje 2. kolo výběrového řízení pro poskytnutí půjčky z fondu
bydlení. Každý vlastník bytu, bytového domu, rodinného domu nebo i jiné
nemovitosti, ve které má vzniknout nová bytová jednotka, má možnost požádat
o půjčku z fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu. Podmínky
pro poskytnutí půjčky jsou stanoveny ve Vnitřním předpisu č. 24/07.
Výběrové řízení pro podání žádosti o půjčku je vyhlášeno od 24. 5. do 9. 7.
Podrobné informace získáte na internetových stránkách města: www.mu-prerov.cz
(řešení životních situací – dotace a granty – půjčky z fondu bydlení). Zde nalezne-
te Vnitřní přepis č. 24/07 i formulář žádosti o půjčku. Odpověď na vaše dotazy
ohledně půjčky vám sdělí K. Bukvaldová, (kristina.bukvaldova@mu-prerov.cz) tel.:
581 268 209 nebo I. Jeřábková, tel.: 581 268 212 (ivana.jerabkova@mu-prerov.cz).
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Jiří Lajtoch
primátor města

Vážení spoluobčané,

jsem rád, že vám na tomto místě
můžu představit činnost jedné
z našich nejviditelnějších příspěvko-
vých organizací města. Kulturní
a informační služby jsou organizací,
která provozuje naše městská infor-
mační centra, kulturní domy v měst-
ských částech i nově vzniklou Galerii
města na přerovském zámku. Kultur-
ní a informační služby jsou také hlav-
ními organizátory všech akcí pod
patronací radnice, za což jim patří
velké díky. Činnost organizace je plně
financována z rozpočtu města, které
rovněž každoročně kontroluje její
hospodaření. Těší mě, že tak město
přispívá na volnočasové aktivity kaž-
dého z vás, kdo má zájem o aktivní
trávení volného času či kulturní vyži-
tí. Přeji vám spoustu zábavy a těším
se na případné osobní setkání na
některé z akcí pořádaných Kulturní-
mi a informačními službami.

■ Seriál o příspěvkových organizacích v majetku města Přerova

V průběhu minulého roku
došlo k rozsáhlé restrukturali-
zaci příspěvkových organizací
města Přerova, kdy původní
společnost Služby města Přero-
va zanikla a místo ní byla dne
1. července roku 2009 zřízena
společnost Kulturní a informač-
ní služby města Přerova, která
dnešního dne čítá 22 zaměst-
nanců. 

Činnost společnosti lze rozdělit na čin-
nost hlavní, kterou ze 100 % dotuje měs-
to Přerov (jedná se o dotaci na provoz
včetně příspěvků na odpisy nemovitého
majetku ve výši zhruba 7 milionů korun
ročně) a dále na činnost doplňkovou,
kterou realizuje společnost sama, nezá-
visle na zřizovateli. Ředitelem společ-
nosti je Rudolf Neuls, kterému jsme
položili pár otázek.

Rudolf Neuls
Kulturní
a informační služby
města Přerova,
ředitel

�Co obnáší vaše práce a co vás na ní
baví? 

Nejblíže mám samozřejmě ke kultuře,
takže připravuji veškeré podklady pro

organizování akcí a společenského živo-
ta veřejnosti, a to jak na náměstí, tak
i v parku Michalově. Právě tato různoro-
dost mě na práci nejvíce baví. Spočívá ve
spolupráci a komunikaci s lidmi a při-
nášením zábavy spoluobčanům.. 

�Připravujete během roku řadu akcí.
Na kterou z nich se nejvíce těšíte
a proč?

Jakožto bývalý muzikant a hudebník
(bubeník v kapele Pavla Nováka VOX,
pozn. red.) mám v srdci velmi hluboko
uložen náš přerovský jazzový festival.
Jsem jedním z jeho hlavních organizá-
torů (ředitelem festivalu a místopředse-
dou správní rady nadačního fondu PJF,
pozn. red.), a proto se na tuto význam-
nou akci připravuji nejvíce. Festival láká
pozornost mnoha lidí, jak místních, tak
i ze zahraničí a jedná se vždy o velmi
prestižní akci města.

�Jaké dovednosti má, či by měl mít,
zaměstnanec Kulturních a informač-
ních služeb? 

Vzhledem k tomu, že se ve výkonu naší
práce jedná zejména o komunikaci s lid-
mi, tak je zapotřebí hlavně příjemné
vystupování a přirozená komunikativ-
nost. Tohoto úkolu se velmi dobře zhos-
tily pracovnice našeho městského infor-
mačního centra, které odvádí dobrou
službu našim občanům a koneckonců
i turistům, kteří do našeho města zavíta-
jí. A oblíbený zaměstnanec? Určitě ten,
který je ochotný a má zájem pomoci
všem, kteří se na něj obrátí.

�Jaké novinky chystáte pro své klienty
v blízké době?

Začátkem února se nám podařilo
otevřít novou Galerii města Přerova. Na
květen připravujeme druhou výstavu-
Žena a dítě ve fotografii, která potrvá až
do poloviny července. Od září budou
následovat výstavy další.

Zároveň se nám podařilo zprovoznit
služby Ticketpro, které byly dříve výsa-
dou spíše větších měst. V nich máme
úmysl nadále pokračovat, jelikož se nám
velmi osvědčily.

Spolupráci nám do budoucna nabídla
i nová autobusová doprava SAD Trnava
a.s., která nám chce pomoci s rozšířením
reklamy. V jejích autobusech bychom
tak mohli využít reklamní plochy k infor-
mování o významných realizovaných
akcích.

�V čem je podle vás vaše společnost
pro město nepostradatelná?

Vzhledem k tomu, že na přerovském
magistrátu nefunguje žádný odbor kul-
tury, myslím, že jsme nepostradatelní
právě v oblasti organizování společen-
ského života v Přerově. Doufám, že tuto
službu děláme k radosti všech, kteří
v našem městě žijí, či se do něj alespoň
občas rádi vracejí.

Organizace
Kulturní a informaãní sluÏby 
mûsta Pfierova, p.o.

Služby
• provoz informaãních center
• sluÏby turistÛm
• správa navigaãních tabulí
• vydávání tiskovin
• provoz a pronájem kulturních zafiízení
• pofiádání kulturních akcí
• prodej a distribuce vstupenek
• pronájem reklamních ploch

Pracoviště
Mûstské informaãní centrum
Informaãní centrum Pfiedmostí
Galerie mûsta Pfierova
Kulturní dÛm Dluhonice
Kulturní dÛm Vinary
Kulturní dÛm Lovû‰ice
Ubytovna Velké Novosady

Kontakt

Kulturní a informaãní sluÏby mûsta Pfierova
Kratochvílova 30, 750 00 Pfierov I-Mûsto
telefon: 581 205 131

Ing. Martina Kašpárková

innost organizace 
je fi nancována z rozpo tu

 statutárního m sta P erova.

Staráme seStaráme se 
o vaši zábavuo vaši zábavu

Kulturní a informa ní služby 
m sta P erova

kulturní akce • informa ní centra • reklamní plochy 

1003 P erov Inzerce Firmy.indd 1 6.4.2010 18:57:40

Jedním z úkolů KIS je propagace Přerova v rámci turistického ruchu.

FO
TO

 M
A

RT
IN

A
 K

A
ŠP

Á
RK

O
V

Á

V Přerovských listech budeme čtenářům po dobu osmi měsíců postupně představovat organizace v majetku města. Jedná se o organizace zřízené
městem, které hospodaří s finančními prostředky získanými od svého zřizovatele. Smyslem těchto postupných prezentací je občany blíže seznámit
s firmami, které na území města Přerova fungují, a zejména se službami, které pro zajištění jejich všeobecné spokojenosti provozují.
V dnešním čísle vám představíme Kulturní a informační služby města Přerova.

Kulturní a informační služby města Přerova

Kulturní a informační 
služby města Přerova

Sociální služby
města Přerova

Domovní správa
města Přerova

Městská knihovna
Přerov

Přerovská 
rozvojová

Teplo
Přerov

Technické služby
města Přerova

Regionální letiště
Přerov
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Vedení města je si závažnosti situace vědoma. Při
změně provozovatele městské hromadné dopravy dala
přednost tomu, který mimo jiné nabídl ekologické
autobusy na plynový pohon. Snaží se každým rokem
přidávat alespoň pár kilometrů cyklostezek, které zlep-
ší komfort a bezpečnost cyklistů. Na to, jaké má plány
v této oblasti, jsme se informovali u vedoucího odbo-
ru rozvoje. Položili jsem mu několik otázek.

Ing. Pavel Gala
Magistrát města Přerova,
vedoucí odboru rozvoje

�Jaký je současný stav sítě cyklostezek?
Od roku 1993, kdy město vybudovalo první cyklos-

tezku, se podařilo postavit a vyznačit téměř 25 km
zpevněných úseků. Do výstavby město investovalo
částku okolo 47 milionů korun. Z prostředků Státního
fondu dopravní infrastruktury a prostředků Krajského
úřadu, ale i v rámci programu regenerace panelových
sídlišť se podařilo získat bezmála 15 milionů. Cyklos-
tezky vedou nejen centrem města, ale směřují i do
místních částí a propojují je tak s vlastním městem.

V roce 2002 byla zpracována studie Návrh sítě cyklis-
tických tras a cyklostezek v Přerově, která slouží jako
hlavní vodítko při budování nových stezek. Za připo-
menutí zajisté stojí cyklostezka do Kozlovic (vedoucí
souběžně se silnicí, pozn. red.) a v opačném směru do
Henčlova. Lze směle říci, že tyto stezky splňují evrop-
ské měřítko a především západovýchodní směr je pro
cyklisty plně pokryt. Z Henčlova je možné se na kole
pohodlně dostat i díky upravené polní cestě kolem Beč-
vy až do Lipníku nad Bečvou. 

Město ve své koncepci prioritně řešilo odvedení cyk-
listů z hlavních komunikací tak, aby zvýšilo jejich bez-
pečnost a až následně začalo budovat zpevněné úseky
pro rekreační a oddechové účely. Chci zdůraznit, že
tato koncepce a výstavba cyklostezek doznala uznání

i od Centra dopravního výzkumu, kdy město Přerov
bylo v podmínkách České republiky označeno za svět-
lý příklad a vzor pro města ostatní.

�Jak je na tom Přerov v porovnání s některými dal-
šími městy v našem kraji?

V rámci měst v Olomouckém kraji jsme v popředí
v počtu kilometrů zpevněných úseků. Tento údaj lze
vyčíst z Územní studie rozvoje cyklistické dopravy
v Olomouckém kraji, který nechal Olomoucký kraj
vypracovat v roce 2009. V tomto koncepčním materiá-
lu jsou započítány jen ty úseky, které plní významnou
dopravní či rekreační funkci ve vztahu k cyklistům.
Nejsou zde započítány lesní cesty například v Jesení-
kách nebo Rychlebských horách.

Nicméně pravdou zůstává, že bychom měli být obec-
ně nespokojeni se stavem podpory cyklistické dopra-
vy a mít na paměti, že máme stále ještě větší kus práce
před sebou.

�Které úseky cyklostezek jsou naplánovány v tomto
roce a v jaké podobě?

Letos bude zprovozněna cyklostezka Žebračka v úse-
ku od Strhance v ulici Osmek po komunikaci I/47 ve
směru na Lipník nad Bečvou. Náklady se pohybují
kolem 6,5 milionů, jen náhradní výsadba přijde na
2 miliony.

�Jaký je dlouhodobější výhled do příštích let?
V projektové přípravě jsou pokračující úseky stezky

v ulici Hranická, Palackého, Velká Dlážka, Osmek, na
nábřeží PFB, v ulici Želatovská, Velké Novosady a cyk-
lostezka Laguna. Rozpočet stavebních prací na zmíně-
né úseky činí 32 milionů. Vzhledem k tomu, že jde
o rozsáhlé stavby, je složité řešení majetkoprávních
vztahů. Doufám, že příprava většiny těchto dokumen-
tací bude korunována vydaným stavebním povolením
a věřím, že ve spolupráci se Státním fondem dopravní
infrastruktury a dalšími subjekty se najdou potřebné
finanční prostředky k jejich realizaci.

Eva Šafránková

Město se snaží vyjít vstříc cyklistům

Cyklostezka Žebračka o délce 614 metrů umožní propojení cyklostezky kolem Michalova s Předmostím. Zač-
ne na mostu přes Strhanec u garáží. Město má přislíbenou dotaci 3,9 mil. korun, celkové náklady činí 6,5 mil. korun.

FOTO JAN ČEP

Je kolo vaším 
oblíbeným dopravním

prostředkem?
Tentokrát jsme položili Přerovanům otázku, jakým

způsobem se nejčastěji pohybují po městě, zda pěšky,
na kole, v autě nebo hromadným dopravním pro-
středkem. A také jsme chtěli vědět, jak jsou spokojeni
s rozvojem cyklostezek.

Eva Stryková, Přerov
Jednoznačně upřednostňuji kolo.
Je to nejrychlejší dopravní pro-
středek po Přerově. Jezdím celý
rok a za každého počasí. V zimě
nemusím seškrabávat námrazu
nebo se potýkat se startováním

auta. Navíc se s kolem dostanu kamkoliv, nemusím
vyhledávat místo k zaparkování, vejdu se s ním do
úzkých uliček a jsem rychlejší než auta v koloně. Ces-
ty a chodníčky pro cyklisty vítám, zvykla jsem si po nich
jezdit. Připomínku mám ovšem k jejich návaznosti.
Týká se to především cyklostezek při výjezdu z města.
Konkrétně mám na mysli stezku směrem na Tovačov.
Od Henčlova se obávám, aby mě nějaké těžkotonážní
vozidlo nebo šílený motorista nesrazili. Mám ráda kolo
jako dopravní prostředek a také jako sportovní relaxa-
ci vzhledem ke skutečnosti, že mám sedavé zaměstná-
ní. Proto bych byla ráda, kdyby ve městě a jeho blíz-
kém okolí přibylo komunikací pro kolaře. 

Vladimír Oulehla, Přerov
Jezdit po Přerově, ať už na kole

nebo automobilem, je jako odsou-
dit se k smrti. Situace se sice tro-
chu zlepšila vzhledem k vybudo-
vání cyklostezek, i když i těch by
mohlo být více. Dopravní průjezd-
nost je zde ovšem katastrofální. Ve městě se pohybuji
nejčastěji na kole, výjimečně autem. Pokud jedu na
kole, jsem ohleduplný k chodcům i autům, a tak bych
byl rád, kdyby se i oni podobně chovali k cyklistům.
Jinak často vyjíždím mimo město a nejčastěji použí-
vám cyklotrasu podél Bečvy vedoucí do Oseka. Vcelku
se dá říci, že se mnohé v tomto ohledu zlepšilo. Mám
možnost porovnání, neboť jsem i v Rakousku projel
mnoho cyklistických tras, a ty naše jsou již na stejné
úrovni.

Denisa Füllová, Přerov
Do města se od jara do zimy pohy-
buji na kole. Je to podle mě vzhle-
dem k dopravní situaci v Přerově
nejrychlejší dopravní prostředek.
Dostanu se s ním téměř všude. Je
to výhodné i z toho důvodu, že

mohu vzít s sebou svého tříletého syna. Potřebuji se
totiž denně rychle přepravit z jednoho konce města na
druhý. Někdy jezdím i hromadnou dopravou, zejmé-
na když je nepříznivé počasí. Cyklostezky využívám
nejvíce při vyjížďkách z města. Přivítala bych, kdyby
jich i ve městě bylo více. 

Michal Mrázek, Přerov
Záleží na okolnostech. Když jsem

jezdil do Lipníku na střední školu,
tak jsem chodil na nádraží pěšky.
K pojížďkám na vzdálenější místa
jezdím na kole. V současné době,
kdy studuji v Brně, jezdím také
autem, a tak se mnohokrát ocitám v neutěšené doprav-
ní zácpě. Nicméně jsem trpělivý a vydržím i toto mar-
týrium. Také na větší nákupy si beru auto. Během zimy
však využívám městské i mimoměstské hromadné
dopravní prostředky.

Jana Šimčíková

Anketa

Přerov patří k těm městům v naší republice, které pravidelně zaznamenávají jedny z nej-
vyšších hodnot znečištění ovzduší. Na tomto stavu se zásadní měrou podílí hustota silniční
dopravy. Možná někoho překvapí, že vinu nesou nejen kamiony, které pouze projíždějí
městem. Bohužel stejně závažným viníkem jsme i my, Přerované, kteří dáváme přednost
svému pohodlí a neváháme nasednout do auta, i když víme, že naše trasa nepřekračuje
pár kilometrů na území města. Ty se dají ovšem příjemně, a většinou i rychleji, zvládnout
s pomocí kola.



Primátor města Přerova podle § 15 zákona číslo 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje:
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční

v pátek dne 28. května 2010 od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu dne 29. května 2010 od 8 hodin do 14 hodin.
Místem konání voleb ve volebním okrsku je volební místnost pro voliče bydlící v Přerově v:

Oznámení o době a místě konání voleb

Základní ‰kola Bajákova
Za ml˘nem 1 Mikulá‰kova
volební okrsek ã. 1 Seifertova

U v˘stavi‰tû
chatová oblast – Laguny 

Základní ‰kola Bezruãova
Za ml˘nem 1 Brabansko
volební okrsek ã. 2 Kopaniny

Máchova
Riedlova
Sadová
Svornosti
Za ml˘nem

Základní ‰kola Kfiivá
Za ml˘nem 1 LuÏní
volební okrsek ã. 3 Malá DláÏka

Michalov
Osmek
U Îebraãky
chatová oblast – LuÏní

Základní ‰kola Velká DláÏka – sudá ãísla
Velká DláÏka 5
volební okrsek ã. 4

Základní ‰kola Sokolská
Velká DláÏka 5
volební okrsek ã. 5

Základní ‰kola Svépomoc II
Velká DláÏka 5 Svépomoc IV
volební okrsek ã. 6 Velká DláÏka – lichá ãísla

Základní ‰kola Dluhonská
Velká DláÏka 5 Fügnerova
volební okrsek ã. 7 Jilemnického

Malá Tratidla
Mervartova
Na hrázi
Na svépomoc
Skopalova
Svépomoc I
Svépomoc III
U Strhance
chatová oblast – Rybníky
chatová oblast – Triangl 

Matefiská ‰kola Na odpoledni
Pí‰Èalka nábfi.
Na odpoledni 16 Dr. Edvarda Bene‰e
volební okrsek ã. 8

Stfiední ‰kola Kosmákova
gastronomie Kozlovská
a sluÏeb, ·ífiava 7
volební okrsek ã. 9

Stfiední ‰kola Bayerova
gastronomie Pod valy
a sluÏeb ·robárova
·ífiava 7 Îerotínovo nám.
volební okrsek ã. 10

Vysoká ‰kola Horní námûstí
logistiky o.p.s. Jateãní
Palackého 25 Jiráskova
volební okrsek ã. 11 Kainarova

Kratochvílova
Mostní
Na Marku
nám. T. G. Masaryka
Palackého
Pivovarská
Spálenec

U Beãvy
Wilsonova

Soukromá stfiední Blahoslavova
odborná ‰kola Bratrská
Ïivnostenská
Palackého 19
volební okrsek ã. 12

Obchodní Barto‰ova
akademie BoÏeny Nûmcové
a Jazyková ‰kola â. Drahlovského
Barto‰ova 24 Dr. Skaláka
volební okrsek ã. 13

Obchodní Cukrovarská
akademie Kojetínská
a Jazyková ‰kola nábfi. Protifa‰istick˘ch
Barto‰ova 24 bojovníkÛ
volební okrsek ã. 14 Tovaãovská

Velké Novosady

Základní ‰kola Hranická
Hranická 14
Pfiedmostí
volební okrsek ã. 15

Základní ‰kola Janáãkova
Hranická 14 Karasova
Pfiedmostí Kotkova
volební okrsek ã. 16 Popovická

Sportovní
Teliãkova
Tyr‰ova
U dráhy
Zahradní

Základní ‰kola Dr. Milady Horákové
a Matefiská Olomoucká
‰kola Pod skalkou 17–21
Pod skalkou 11 Prostûjovská
Pfiedmostí 1.kvûtna
volební okrsek ã. 17 Tylova

U po‰ty
Îernava

Základní ‰kola Pod skalkou 1–15
Hranická 14 Pod skalkou 2–28
Pfiedmostí
volební okrsek ã. 18

Kulturní dÛm Pfierov,
Náves 38 ãást Pfierov V-Dluhonice
Dluhonice 
volební okrsek ã. 19

budova MMPr Pfierov,
JabloÀová 6 ãást Pfierov VII-âekynû
âekynû
volební okrsek ã. 20

budova MMPr Pfierov,
ZakladatelÛ 9 ãást Pfierov VIII-Henãlov
Henãlov
volební okrsek ã. 21

budova MMPr Pfierov,
U silnice 18 ãást Pfierov IX-L˘sky
L˘sky
volební okrsek ã. 22

Základní ‰kola Hanácká
Hranická 14 Koãífie
Pfiedmostí Kováfiská
volební okrsek ã. 23 Na kopci

U trati

DÛm zahrádkáfiÛ Pfierov,
Vinary ãást Pfierov XI-Vinary
Vinafiská 7 Krátká
volební okrsek ã. 24

budova MMPr Pfierov,
Na návsi 40 ãást Pfierov XII-Îeravice
Îeravice
volební okrsek ã. 25

budova MMPr Pfierov,
Rohová 1 ãást Pfierov XIII-Penãice
Penãice
volební okrsek ã. 26

Gymnázium âechova
Jakuba ·kody Havlíãkova
Komenského 29 Husova
volební okrsek ã. 27 nám. Svobody

·kodova

Vysoká ‰kola Jaselská
logistiky o.p.s. Komenského
Palackého 25 nám. Pfierovského 
volební okrsek ã. 28 povstání

Smetanova
·ífiava
Wurmova

Gymnázium Denisova
Jana Blahoslava Jungmannova
a Stfiední Kramáfiova
pedagogická NádraÏní
‰kola nám. Fr. Rasche
Denisova 3 Su‰ilova
volební okrsek ã. 29 Tovární

Základní ‰kola InterbrigadistÛ
Svisle 13 Tománkova
volební okrsek ã. 30 Ztracená

Základní ‰kola Jasínkova
Svisle 13 R. Stokláskové
volební okrsek ã. 31 Svisle

Stfiední ‰kola tfi. 17. listopadu 
gastronomie
a sluÏeb
·ífiava 7
volební okrsek ã. 32 

Základní ‰kola Pfiíãní
Trávník 27 Trávník – lichá ãísla
volební okrsek ã. 33 U rybníka

Základní ‰kola Malá Trávnická
Trávník 27 Trávník – sudá ãísla
volební okrsek ã. 34

Základní ‰kola BudovatelÛ
Trávník 27
volební okrsek ã. 35

Základní ‰kola Dvofiákova – sudá ãísla
U tenisu 4 Dvofiákova 1–35
volební okrsek ã. 36 Vsadsko

Základní ‰kola Dvofiákova 37–73
U tenisu 4
volební okrsek ã. 37

Základní ‰kola U tenisu
U tenisu 4
volební okrsek ã. 38

SdruÏení Kabelíkova
MOST K ÎIVOTU PurkyÀova
Bohuslava Slamûníkova

Nûmce 4 
volební okrsek ã. 39

Matefiská ‰kola tfi. gen. Janou‰ka
Dvofiákova 23 VaÀkova
volební okrsek ã. 40

Základní ‰kola Jana Jiskry z Brand˘sa
Îelatovská 8 Jána Nálepky
volební okrsek ã. 41 Klivarova

Otakara Jaro‰e
Prokopa Holého
Sokolovská
por. Vodiãky
Îelatovská 1–19
Îelatovská 2–22
ÎiÏkova

Matefiská ‰kola Bohuslava Nûmce 
Optiky 14 – lichá ãísla 
volební okrsek ã. 42 Optiky

Základní ‰kola Bohuslava Nûmce 
Îelatovská 8 – sudá ãísla
volební okrsek ã. 43 Îelatovská 21–39

Îelatovská 24–38

Základní ‰kola Al‰ova
Îelatovská 8 Koufiílkova
volební okrsek ã. 44 Neumannova

Petfiivalského
Pod hvûzdárnou

Základní ‰kola bfií HovÛrkov˘ch
Svisle 13
volební okrsek ã. 45

Gymnázium 9. kvûtna
Jana Blahoslava gen. ·tefánika
a Stfiední K Mo‰tûnici
pedagogická Macharova
‰kola Na louãkách
gen. ·tefánika 10 Nerudova
volební okrsek ã. 46 Sumínova

Tfiebízského
Wolkerova

Matefiská ‰kola âsl. letcÛ 
Le‰etín Durychova
Le‰etínská 5 gen. Rakovãíka
volební okrsek ã. 47 Host˘nská

JiÏní ãtvrÈ I
Lanãíkov˘ch
Le‰etínská
Partyzánská
U hfibitova

Gymnázium JiÏní ãtvrÈ II
Jana Blahoslava JiÏní ãtvrÈ III
a Stfiední JiÏní ãtvrÈ IV
pedagogická ‰kola
gen. ·tefánika 10
volební okrsek ã. 48

budova MMPr Pfierov,
Mírová 18 ãást Pfierov III-Lovû‰ice
Lovû‰ice 
volební okrsek ã. 49

budova MMPr Pfierov,
Grymovská 47 ãást Pfierov IV-Kozlovice
Kozlovice
volební okrsek ã. 50

budova MMPr Pfierov,
Vûtrná 3, Újezdec ãást Pfierov VI-Újezdec
volební okrsek ã. 51 kromû ulice K Mo‰tûnici
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Volič může hlasovat  poté, kdy prokáže
svou totožnost a státní občanství ČR (plat-
ným občanským průkazem, cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem
ČR anebo cestovním průkazem ČR).

Každému voliči budou dodány nejpo-

zději 3 dny přede dnem voleb hlasovací
lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Po obdržení úřední obálky, příp. i hla-
sovacích lístků, vstoupí volič do prostoru
určeného k úpravě hlasovacích lístků,

jinak mu okrsková volební komise hlaso-
vání neumožní. V prostoru určeném
k úpravě hlasovacích lístků vloží volič do
úřední obálky jeden hlasovací lístek. Na
něm může přitom zakroužkováním pořa-
dového čísla nejvýše u 4 kandidátů uve-

dených na témže hlasovacím lístku vyzna-
čit, kterému z kandidátů dává přednost. 

K zajištění pořádku a důstojného prů-
běhu hlasování  jsou pokyny předsedy
okrskové volební komise závazné pro
všechny přítomné.

Hlasovací lístky
Hlasovací lístky budou dodány všem

voličům nejpozději 3 dny přede dnem
voleb, na požádání je obdrží i ve voleb-
ní místnosti. V Přerově  budou hlasova-
cí lístky voličům doručovat pracovníci
České pošty na adresu trvalého pobytu
voliče vhozením do domovní schránky,
předáním rodinným příslušníkům apod.
Pokud se volič na adrese svého trvalého
pobytu nezdržuje, nemá domovní
schránku apod., nebudou mu doručeny.
Volič si je bude moci vyzvednout po
jejich dodání i na ohlašovně pobytu
MMPr, přízemí, Bratrská 34, nebo vyžá-
dat po příchodu do volební místnosti.

Jak hlasovat
Volič v Přerově hlasuje ve volební míst-

nosti, v tom volebním okrsku, kam pod-
le místa svého bydliště patří. Volební
místnosti jsou stejné jako ve volbách do
Evropského parlamentu v červnu 2009.
Volič po příchodu do volební místnosti
prokáže svou totožnost a státní občan-
ství ČR (platným občanským průkazem
nebo cestovním dokladem ČR). Hlasuje
osobně, zastoupení není přípustné.
Volič, který se do volební místnosti
dostavil s voličským průkazem, je povi-
nen tento průkaz odevzdat. Po záznamu
do výpisu ze seznamu voličů  obdrží
prázdnou úřední obálku (šedé barvy
a opatřenou kulatým razítkem). Na

žádost mu okrsková volební komise vydá
i novou sadu hlasovacích lístků. Poté
volič vstoupí do prostoru pro úpravu hla-
sovacích lístků. Zde do úřední obálky vlo-
ží jeden hlasovací lístek, na kterém může
zakroužkováním pořadového čísla nej-
výš u 4 kandidátů vyznačit, kterému z
kandidátů dává přednost. K jiné úpravě
hlasovacího lístku se nepřihlíží. Volič hla-
suje tak, že po opuštění prostoru urče-
ného pro úpravu hlasovacích lístků vlo-
ží úřední obálku do hlasovací schránky.

Volič může okrskovou volební komisi ze
závažných, zejména zdravotních důvodů,
požádat o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost (doma), ale  pouze v
územním obvodu volebního okrsku, pro
který byla okrsková volební komise zříze-
na. Přede dnem voleb může požádat
o hlasování mimo volební místnost i na
ohlašovně pobytu Magistrátu města Pře-
rova (dále jen MMPr)  Bratrská 34, tel. 581
268 246. Ve dny voleb pak na tel. 581 268
111 nebo přímo okrskovou volební komi-
si např. prostřednictvím jiného voliče.

V prostoru určeném pro úpravu hlaso-
vacích lístků, nesmí být nikdo přítomen
zároveň s voličem, a to ani člen okrskové
volební komise. S voličem, který nemůže
sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou
vadu anebo proto, že nemůže číst nebo
psát, může být v prostoru určeném pro
úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný
volič, nikoli však člen okrskové volební

komise, a hlasovací lístek za něho v sou-
ladu s jeho pokyny upravit, vložit do
úřední obálky a úřední obálku s hlasova-
cím lístkem vložit do volební schránky.

Kdy volič promarní svůj hlas
• jestliže do úřední obálky vloží jiný než

hlasov. lístek na předepsaném tiskopise 
• jestliže do úřední obálky vloží přetrže-

ný hlasovací lístek
• jestliže do úřední obálky vloží hlasova-

cí lístek poškozený tak, že z něj nejsou
patrné potřebné údaje; zejména pořa-
dové číslo, jméno a příjmení kandidá-
tů, číslo a název strany, označení voleb-
ního kraje, datum voleb, otisk razítka
krajského úřadu Olomouckého kraje

• jestliže do úřední obálky vloží více hla-
sovacích lístků, ať už ve prospěch růz-
ných stran, nebo tutéž stranu

• hlasov. lístek nevloží do úřední obálky
• odevzdá prázdnou úřední obálku

Voličský průkaz
Volič může hlasovat v jakémkoliv voleb-

ní okrsku na území České republiky, pří-
padně ve zvláštním volebním okrsku v
zahraničí, pokud hlasuje na voličský prů-
kaz. O něj musí písemně požádat obecní
úřad podle místa svého trvalého pobytu.
Pokud žádost zašle poštou, musí být jeho
podpis na žádosti úředně ověřen. V tom-
to případě musí být  žádost doručena na
obecní úřad do 21. května, v Přerově na

podatelnu nebo ohlašovnu pobytu
MMPr, Bratrská 34, 750 11 Přerov 2. Volič
může požádat o vydání voličského průka-
zu i po tomto datu. Písemnou žádost však
musí podat osobně na ohlašovně pobytu
(v Přerově na MMPr, Bratrská 34), nejpo-
zději však 26. května do 16 hodin. Při
osobním podání stačí, když svou totož-
nost prokáže platným občanským průka-
zem (podpis nemusí být úředně ověřen).

Voličský průkaz předá ohlašovna poby-
tu voliči nejdříve 15 dnů (13.5.) přede
dnem voleb osobně voliči nebo osobě,
která se prokáže plnou mocí s ověřeným
podpisem voliče žádajícího o vydání
voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.
Žádost o vydání voličského průkazu nel-
ze zasílat elektronicky, a to ani tehdy, je-
li podepsána zaručeným elektronickým
podpisem, protože vyžaduje kvalifikova-
nou formu úkonu, tj. písemné podání
opatřené ověřeným podpisem voliče;
tuto formu tak použití zaručeného elek-
tronického podpisu nemůže nahradit.

Další informace naleznete na: 
http://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-
poslanecke-snemovny-parlamentu-
cr.aspx nebo http://www.kr-olomouc-
ky.cz/OlomouckyKraj/Legislativa/Vol-
by/Volby+do+Poslanecké+sněmov-
ny+PČR/VOLBY+2010/Volby+2010+-
+základní+informace_CZ.htm?lang=CZ
Jaroslav Sláma, ved. správního odboru MMPr

Jak budeme volit do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se budou konat ve dnech 28.–29. května. 

V pátek  28. 5. se bude hlasovat od 14 do 22 hodin a v sobotu 29. 5. od 8 do 14 hodin.

Už dne 23. 3. 1910 se konala ustavující
valná hromada, která se usnesla na
názvu společenstva Spolek pro stavbu
zdravých a laciných rodinných domků
dělnických v Přerově, zapsané spole-
čenstvo s ručením obmezeným. Členo-
vé schválili stanovy a zvolili představen-
stvo a dozorčí výbor.

Samotný začátek družstva se vztahuje
k roku 1907, kdy se 20. 8. sešli v kavárně
u Haasů ve Ferdinandově ulici (nyní Wil-
sonově) zájemci o stavbu rodinných dom-
ků. Jednalo se převážně o chudé železni-
čáře a dělníky, kteří si zvolili pětičlenné
komité, které dostalo za úkol získat infor-
mace o družstevním podnikání staveb.

První stavby začaly vyrůstat již v létě
1910, ačkoliv trhové smlouvy byly pode-
psány až v prosinci téhož roku. V roce
1911 bylo postaveno prvních 28 domků.

Obecní rada města Přerova 6. 3. 1912
pojmenovala novou čtvrť, kterou druž-
stvo postavilo, Lešetín. Název vznikl dle

veršované povídky Svatopluka Čecha
Lešetínský kovář z roku 1883.

Na mimořádné valné hromadě 16. 7.
1912 konané v Dělnickém domě v Pře-
rově byla přijata změna názvu družstva
na Stavební a bytové družstvo Lešetín.

V letech 1910–1932 družstvo postavilo
celkem 178 rodinných domků, z toho 119
v Přerově, 59 v okolních obcích a 12 tří-
patrových činžovních domů se 161 byty
a 7 provozovnami. Toto číslo není malé,
když si uvědomíme, že v r. 1910 měl Pře-
rov 1 678 domů a 20 669 obyvatel.

Všechny rodinné domky převedlo
družstvo do vlastnictví členů. V součas-
né době družstvo nese název Obecně
prospěšné bytové družstvo Lešetín
(OPBD Lešetín). Výstavbou domů se již
nezabýváme. Spravujeme 5 činžovních
třípatrových domů, ve kterých je 75
bytů, kde v r. 2009 žilo 129 osob, a kan-
celář družstva se sídlem v ul. Denisově.

Ke 100. výročí založení našeho družstva

vydáme almanach, ve kterém chceme
nejen našim družstevníkům, ale i široké
veřejnosti přiblížit vznik našeho družstva
a jeho podrobnější vývoj od r. 1910 –

2010. Almanach bude možno zakoupit
v Městském informačním centru – MIC,
Kratochvílova 14 (pasáž), Přerov. 

Ivana Kuželová, účetní OPBD Lešetín
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Obecně prospěšné bytové družstvo Lešetín oslavilo 100 let

Ke stoletému výročí družstva byla provedena oprava domu Lešetín. Tento
název nese družstvo dodnes. Dům byl postavený v roce 1921 na náměstí Svobody.
Má dvě křídla a celkem 32 bytů. Oprava domu byla dokončena v roce 2009.

FOTO J. BEZDĚK

V dubnu oslavilo družstvo úctyhodných sto let svého založení, které
se datuje k zápisu společenstva do obchodního rejstříku 21. 4. 1910. 
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PŘEROV, Wilsonova 11, tel.: 581 217 221
po–pá 9–13, 14–18 hod

OLOMOUC, Palackého 3, tel.: 585 224 275
po–pá 9–18 hod, sobota 9–13 hod

www.victoria-ck.cz

www.victoria-ck.cz

UB – ubytování; HP – polopenze; D – doprava; S – snídaně. Doprava busem z Přerova +150 Kč.

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
Termín d/n Stát Zájezd Cena zahrnuje Akce Cena za os.

10.–16. 5. 7/4 F/GB Paříž, Londýn a jižní Anglie UB+D –10% 6.390,–
10.–17. 5. 8/5 Balkánská cesta (HR, BiH, CG, AL) UB+HP+D AKCE 6.990,–
11.–16. 5. 6/3 I Řím a Neapolský záliv UB+S+D – 6.300,–
15. 5. 1/0 A Medvědí soutěska D – 650,–
16. 5. 1/0 A Schneeberg D – 450,–
21.–23. 5. 3/1 D Zámky Ludvíka Bavorského UB+S+D – 2.900,–
22. 5. 1/0 D Hitlerovo Orlí hnízdo D – 850,–
23. 5. 1/0 A Medvědí soutěska D – 650,–
3. 6. 1/0 D Hitlerovo Orlí hnízdo D – 850,–
4.–9. 6. 6/3 F Azurové pobřeří a Avignon UB+D – 5.900,–

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

Pobyt pro dvû dûti
do 12 let ZDARMA

Léto u moře Týdenní pobyt Akce 2+2 ZDARMA Ušetříte

Luxusní dovolená
MOBILHOME 15.600,– 11.000,– 4.600,–
Pohodlná dovolená
CHATKA 14.000,– 9.800,– 4.200,–
Dovolená v přírodě
KARAVAN 13.200,– 9.000,– 4.200,–
Nejlevnější dovolená
STAN 9.200,– 6.400,– 2.800,–

Ceny v tabulce jsou orientační!

INZERCE

1 máj✾

1. května – pietní akt
v 8 hodin – veřejné shromáždění občanů k 65. výročí Přerovského 

povstání u pamětní desky v ulici Palackého 8

8. května – Den vítězství – pietní akty
v 9.30 hodin – pomník padlých letců tř. Gen. Janouška

v 10.15 hodin – pomník obětí Přerovského povstání a 2. světové války 
na městském hřbitově

v 10.45 hodin – pomník vojáků Rudé armády v Želatovské ulici

Horní náměstí, Přerov
od 9 do 13 hodin

Program: zahájení, hymny • vystoupení poslance
PČR Ladislava Mlčáka • představení kandidátů do

PČR • Moravská veselka • Taneční škola ATLAS Pře-
rov • hry a soutěže pro děti • občerstvení, tombola

Komunistická strana Čech a Moravy,
okresní výbor v Přerově Vás zve na veřejné 
shromáždění občanů k oslavě Svátku práce

Moje priority:
• za poctivou práci spravedlivá odměna, stejná u mužů i žen
• důsledky krize ať zaplatí ti, co ji zavinili
• konec kšeftování se zdravím, kvalitní zdravotní péče a sociální zabezpečení

pro všechny bez rozdílu
• konec zneužívání dávek sociálního zabezpečení
• návrat slušnosti, kulturnosti a úcty do života a politiky zvlášť

Vy jste mým koaličním partnerem!

RSDr. Josef Nekl
kandidát do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za Olomoucký kraj

Práce 
a sociální 
jistoty 
– požadavky, 
které splníme
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INZERCE

Úkolem pracovního týmu bylo získat
co nejvíce informací o Islandu a jeho roz-
voji a následně zpracovat to, co se mladí
lidé dozvěděli, nafotili a natočili do
podoby učebních pomůcek. Studenti
navštívili zejména místa, která turisté
většinou opomíjejí – geotermální a vod-
ní elektrárny, skleníky vyhřívané horkou
párou, rybí farmu, závod na zpracování
ryb nebo třeba domov důchodců.Vytvo-
řili powerpointové prezentace do před-
mětů biologie, fyzika a zeměpis a také
katalog fiktivní cestovní kanceláře
obchodní akademie, CK Delphi Tour, a to

vše jak v české tak i anglické verzi. Svou
pracovní cestu zdokumentovali a jako
dokumentární film prezentovali 24. břez-
na 2010 v přerovském kině Hvězda za
účasti vážených hostů, např. Ing. Pavla
Sekaniny, náměstka hejtmana Olomouc-
kého kraje, Ing. Jitky Šťastné z Národní
agentury pro evropské vzdělávací pro-

gramy, Mgr. Romany Pospíšilová, vedou-
cí odboru školství, mládeže a tělovýcho-
vy MÚ Přerov, Miroslavy Calabové ze
školské rady OA Přerov a Renáty Pracha-
řové, rovněž ze školské rady OA Přerov.

Prezentaci projektu v kině Hvězda před-
cházela dne 23. března 2010 slavnostní
vernisáž výstavy fotografíí pořízených
pracovním týmem a ukázek z powerpo-
intových prezentací studentů. Vernisář
zahájila ředitelka Obchodní akademie
Ing. Hana Štěpanovská a Ing. Jiří Lajtoch,
primátor města Přerova a senátor. Mezi

hosty, kteří ocenili, co studenti OA doká-
zali, byl i Mgr. Radim Himmler, ředitel
Muzea Komenského v Přerově, p. o.
Krátce promluvil i ředitel partnerské ško-
ly z Reykjavíku Kjartan Oskarsson, který
poděkoval paní ředitelce a panu primá-
torovi za milá slova a vyjádřil naději, že
se úspěšně navázaná přátelství jak stu-
dentů tak i pedagogů budou nadále roz-
víjet. Studenti islandské hudební kon-
zervatoře, kteří k pracím českých stu-
dentů dodali hudbu, se postarali o jedi-
nečné vyvrcholení vernisáže a představi-
li své umění na koncertě uskutečněném
v nově renovovaných prostorách přerov-
ského zámku. Na závěr koncertu byli
islandští studenti odměněni květinami
a pan primátor jim předal i drobné upo-
mínky na jejich návštěvu vzdáleného
Přerova. Výstava v překrásném historic-
kém sále přerovského zámku trvá od
26. února do 11. dubna 2010.

Úspěšný projekt Obchodní akademie Přerov
V říjnu loňského roku se uskutečnila pracovní cesta osmi studentů
a tří pedagogů Obchodní akademie a Jazykové školy s právem
státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24 na Island v rámci
projektu „Dynamický rozvoj společnosti na Islandu v souladu
s životním prostředím“, který byl podpořen grantem z Islandu,
Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP
a Norského finančního mechanismu.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu.

Poděkování sponzorům plesu primátora 
27. února v Městském domě

T I S K Á R N A

generální partneři

hlavní partneři

partneři

spolupráce

mediální partneři

Darka
Zuzana Jandová

Omlouváme se za záměnu v minulém čísle.



12 strana PŘEROVSKÉ LISTY ❙ KVĚTEN 2010

■ Klub českých turistů
SK Přerov – pěší turistika

Jifií ·vec, tel. 608 730 541
�1. 5. • Stfielná–Neda‰ova Lhota–Brumov,
20 km, J. Pûãek, odj. 6.05 hod.
�6. 5. • Rajnochovice–Kelãsk˘ Javorník–
âerÀava–Tesák, 15 km, M. Garzina odj.
6.42 hod.
�6. 5. • Kopfiivnice–Lichnov–Kouty–Îen-
klava, 11 km, V. Visnar, odj. 6.05 hod.
�8. 5. • Police u Val. Mezifiíãí–Jarcová–
Val. Mezifiíãí, 16 km, J. ·pinar, odj. 7.23 hod.
�12.–16. 5. • âeskomoravská vysoãina–
Pfiibyslavsko, ·Èáva
�13. 5. • Olomouc–Kl. Hradisko–Sedlis-
ko–Horka n. Mor., 14 km, Î. Zapletalová, odj.
7.20 hod.
�13. 5. • Mladûjovice–Mostkov–Dolní Îleb
–·ternberk, 19 km, J. ·pinar, odj. 7.05 hod.
�20. 5. • Dfievohostice–Bystfiice p. H.–Slav-
kov–Brusné, 14 km, M. Garzina, odj. A8 hod.
�20. 5. • Velká n. Vel.–KuÏelov–âertory-
je–Luãina–KnûÏdub, 20km, M. Sahaj, odj. 5.42
hod. vedoucí ãeká ve Veselí n.
�22. 5. • Stfielná–âubÛv kopec–Franc.
Lhota–Lideãko, 20 km, J. Pûãek, odj. 6.05 hod.
�27. 5. • Olomouc – historické centrum, 10
km, Î. Zapletalová, odj. 8.05 hod.
�27. 5. • Nov˘ Jiãín–·tramberk, 13 km, M.
Garzina, odj. 6.26 hod.
�29. 5. • Mofikov–Dlouhá–Velk˘ Javor-
ník–Fren‰tát, 21 km, J. Sedláková, odj. 6.05
hod., lze vyuÏit SONE
�29. 5.–5. 6. • Kokofiínsko, ·vec 

TJ Spartak Přerov
Vladimír Wnuk, tel. 721 487 988, 581 772 543

�1. 5. • a) pû‰ky: Sala‰–Vlãák–Brdo–
Bunã–Divoky–Zdounky, 21 km, vlak 7.47, Vl.
Wnuk. b) na kole: Pfierov–Tr‰ice–Velk˘
Újezd–V˘kleky–Veselíãko–oseck˘ jez–
Pfierov, 55 km, 9 hod. kino Hvûzda, B. Adam
�5. 5. • Mariánské Údolí–Lo‰ov–Svat˘
Kopeãek–Velká Bystfiice, 14 km, vlak 8.03,
L. Poláková. 
�8. 5. • Mladûjovice–¤ídeã–Oltáfiní kámen
–Chabiãov–Dolní Îleb–·ternberk, 19 km,
vlak 7.05, C. Punãocháfiová.

�12. 5. • Rajnochovice–Roso‰né–Tesák,
11 km, vlak 7.35, C. Punãocháfiová. 
�15. 5. • a) 36000 vala‰sk˘ch krokÛ, turis-
tick˘ pochod 25 a 15 km, úãastenské listy po
15. 4. Mûstsk˘ dÛm. b) na kole: Pfierov–Hole-
‰ov–Hadovna–Rusava–Dfievohostice–Pfie-
rov, 55 km, 9 hod. kino Hvûzda, B. Adam.
�19. 5. • SvatoÀovice–údolí Budi‰ovky–
Budi‰ov n. B., 11 km, vlak 8 hod., L. Poláková.
�22. 5. • Pivovarská ãtvrtka (Hanu‰ovice),
16 km, vlak 7.05, Vl. Wnuk.
�27. 5.–1. 6. • LázeÀsk˘ trojúhelník, vla-
kov˘ zájezd do západních âech, L. Poláková.
�29. 5. • Za lo‰tick˘m tvarÛÏkem, 15 km,
vlak 7.05, V. Vaculík. 

VHT – TJ Spartak Přerov
Tomá‰ Beránek, tel. 602 575 673

�1. 5. • Bíl˘ kámen, vstup: Mrsklesy, Smilov-
zastávka, Mûsto Libavá, Stará Voda, Nové Ol-
dfiÛvky, Kováfiov, Zelen˘ kfiíÏ, Pramen Odry a údo-
lím Ole‰nice od V. Újezdu, AVK Velká Bystfiice,
7–16 hod. cyklo
�4. 5. v 19 hod. • schÛze v restauraci Pivovar
�8. 5. • Otevírání cyklotras na Vítkováku,
prÛbûÏn˘ start od 7 do 9 hod. na nám. ve Vítkovû,
trasy 30–80 km, V. Koutn˘, vlak 6.05 hod. cyklo
�15. 5. • První slanûní na Skalném,
Tesák–Skaln˘ (slaÀování)–Bystfiice p. H., 14 km,
Jifií Balcárek ml., bus 7. hod., VHT
�22. 5. • Host˘nky pro nároãné, Pfierov–Bys-
tfiice p. H.–Tesák–Ratibofi–Bystfiice–Pfierov, 100
km, Milan Bezdûk, Hvûzda 8.30 hod., cyklo
�23. 5. • Tfii kameny, Libina–Tfii kameny–Bra-
dlo–Nová Hradeãná, 7 km, J. Balcárek ml., V 7.05 
�29. 5.–1. 6. • Tauernská cyklostezka,
Krimmelské vodopády–Kaprun–Zell am See–
Bruck–Schwarzach–Salzburg, 4 dny, 200 km,
Josef Sedláãek, bus 5 hod., cyklo
�29.–31. 5. • Velká Fatra, âernová–Malino
Brdo–Smrekovica (noc)–Ploská–Chata p. Bori-
‰ovom (noc)–Ostredok–KriÏná–Králova Stud-
Àa–Harmanec, 3 dny, J. Balcárek st., V 3.34 hod.,
�29. 5. • Pradûd z Pfierova & back, Pfie-
rov–Velká Bystfiice–Dolany–·ternberk–Huzová–
R˘mafiov–Malá Morávka–Hvûzda–Pradûd & back,
199 km, Martin Tomek, Lidl 6. 30 hod. cyklo

■ Blokové čištění města
Datum lokalita 7–14 hodin
5. 5. ·robárova vãetnû parkovi‰È + dvory

12. 5. U Tenisu vãetnû parkovi‰È, Pfiíãní

19. 5. Kosmákova vãetnû parkovi‰È, U rybníka

26. 5. BudovatelÛ, Kosmáková parkovi‰tû
u domu ã. 54–58

Blokové ãi‰tûní probíhá v dobû od 6 do
14 hodin. Pfienosné dopravní znaãky budou
rozmístûny 5 dní pfied termínem ãi‰tûní.

Bratrská, na konci 3. 5.
Seifertova, u v˘stavi‰tû 10. 5.
Svornosti 17. 5.
Riedlova, kfiiÏovatka 3. a 17. 5.
Za ml˘nem 3 10. 5.
Sokolská, parkovi‰tû 10. 5.
Sokolská, u domu 28 3. a 17. 5.
L˘sky, K bránû, u stan. separ. 10. 5.
Na hrázi, za mostkem 3. a 17. 5.
Palackého, za sam. 10. 5.
tfi. 17. listopadu, zezadu 3. a 17. 5.
Dluhonice, u b˘valé ‰koly 18. 5.
Dluhonice, u prodejny 4. 5.
Wurmova, za KSZ 11. 5.
JiÏní ãtvrÈ, u b˘val˘ch jeslí 11. 5.
JiÏní ãtvrÈ I/4 4. a 18. 5.
Kozlovská, parkovi‰tû 4. a 18. 5.
Pod valy, u parkovi‰tû 11. 5.
Svisle, za samoobsluhou 4. a 18. 5.
Trávník, parkovi‰tû 11. 5.
Trávník, u Chemoprojektu 11. 5.
BudovatelÛ, parkovi‰tû 11. 5.
BudovatelÛ 5–7 11. 5.
U tenisu, parkovi‰tû 4. a 18. 5.
U rybníka, u trafa 12. 5.
JiÏní ãtvrÈ, u Barumky 19. 5.
Tyr‰ova, parkovi‰tû 5. 5.
Dvofiákova, u garáÏí 5. a 19. 5.
PurkyÀova, denní pobyt 12. 5.
B. Nûmce, za VST 5. a 19. 5.
·kodova, u trafa 12. 5.
Olomoucká, u stavebnin 5. 5.
Hranická, park. u Z· 12. a 19. 5.
Kainarova, za Pfierovankou 12. 5.
Vsadsko, parkovi‰tû 5. a 19. 5.
Lovû‰ice, u parku 6. 5.
Lovû‰ice, DráÏní 13. 5.
VaÀkova, dvÛr 20. 5.
Kozlovice, zaãátek obce 20. 5.
Kozlovice, náves 6. 5.
Kozlovice, Na vrbovcích 13. 5.

Macharova 13. 5.
Tománkova, u garáÏí 6. a 20. 5.
Fr. Rasche, u parku 13. 5.
Na louãkách 15 6. a 20. 5.
V. Novosady, u kostela 13. 5.
Újezdec, Pod dubíãky 6. 5.
Újezdec, Nová ãtvrÈ 20. 5.
kfiiÏ.Teliãkova/Sportovní 14. 5.
Popovice, U trati 7. 5.
Popovice, za kapliãkou 21. 5.
Vinary, Mezilesí II 14. 5.
Vinary, RÛÏová 21. 5.
Vinary, Za humny, u bytovky 7. 5.
Henãlov, náves 7. 5.
Henãlov, kfiiÏ. Mart./Hlin./Nová 21. 5.
Penãice, u po‰ty 14. 5.
âekynû, nad rybníãek 14. 5.
âekynû, Na ãervenici 21. 5.
âekynû, Boro‰ín 7. 5.
Pod Skalkou, park. u 17–21 14. 5.
Îeravice, Such˘ potok 21. 5.
Îeravice, Pod lesem 7. 5.
Jasínkova, za Priorem 13. 5.

Zahrádkářské osady
uvedena data prvního přistavení, po
naplnění bude přistaven ještě jednou
prázdný kontejner

ZO âZS ã. 1, parkovi‰tû u Laguny 11. 5.
ZO âZS ã. 4, Kojetínská, 4. 5.
za sbûr. surovinami
ZO âZS ã. 4, k Mádrovu podjezdu 4. 5.
ZO âZS ã. 5, Lovû‰ice, DruÏstevní 4. 5.
ZO âZS ã. 9, Markrabiny 4. 5.
ZO âZS ã. 10, Îernava, na konci 11. 5.
ZOS, Îernava, naproti garáÏí 11. 5.
ZO âZS ã. 15, Dluhonice, 18. 5.
kfiiÏovatka u váhy
ZOS, za hvûzdárnou 18. 5.
ZO âZS ã. 2, ã. 3, pod kasárna, termín dle poãasí
ZO âZS ã. 3, za Linde-Technoplyn (suchá cesta)
ZO âZS ã. 13, âekynû Boro‰ín 11. 5.

Stanoviště velkoobjemových kontejnerů
pro jarní úklid – květen
Rozšířený harmonogram předkládají Technické služby ve spolupráci s Městem Přerov

■ Plánované uzavírky, rekonstrukce a stavební práce
ulice druh omezení trvání
âsl. letcÛ, Partyzánská, Durychova, ãásteãná uzavírka (rekonstrukce do 31. 8.
gen. Rakovãíka vodovodního fiadu)

krajská silnice III/4348 (I. etapa úplná uzavírka do 27. 6.
Vlko‰–Troubky a ¤íkovice–Vlko‰) (oprava silnice)

Slamûníkova úplná uzavírka (stavební úprava vodovodu) do 16. 5.

krajská silnice III/0557 úplná uzavírka do 16. 5.
Pfierov III-Lovû‰ice, DráÏní (rekonstrukce Ïelezniãního podjezdu)

VaÀkova úplná uzavírka (stavební úprava vodovodu) 17. 5.–30. 6.

krajská silnice III/4348 úplná uzavírka 27. 6.–11. 7.
(II. etapa Vlko‰–¤íkovice) (oprava silnice)

INZERCE

SLEVY
NOVÁ

NEJ...

AUTO
•BOXY
•NOSIâE
•DOPL≈KY
•KOSMETIKA
•BATERIE

TOVAČOVSKÁ 638 • PŘEROV
TELEFON 581 201 666

OTEVÍRACÍ DOBA Po–Pá 8.30–17.00 • So 8.30–12.00

Termíny uzavření mateřských škol
v době letních prázdnin:

1.–31. 7. M· Komenského 
7. 7.–22. 8. M· Újezdec, M· Lovû‰ice
12. 7.–15. 8. soukromá M· U Beãvy
12. 7.–22. 8. M· Máchova 8 a 14, Koufiílko-
va, Kratochvílova, Le‰etínská, Optiky, U tenisu,
Kozlovská, Vinary, Na odpoledni, Dvofiákova,
Pod Skalkou, âekynû
12. 7.–29. 8. M· Kozlovice, M· Sokolská
2.–29. 8. soukr. M· Bajákova, M· Jasínkova
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Mamut Tour slaví kulaté výročí
10. ročník 15. květen

Cyklistický maraton Mamut Tour – bike pořadate-
lé odstartují 15. května. Jeho silniční verze zařazená
mezi pět nejprestižnějších v ČR slaví své jubileum
a letos se pojede již 10. ročník. Stále více oblíbený
Bike odstartuje už sedmým rokem. Bližší informace
nám sdělil hlavní organizátor Miroslav Kolář.

Miroslav Kolář

�Čím si vysvětlujete, že Mamut Tour tak rychle stou-
pal na žebříčku maratonů v ČR?

Mamut, troufnu si říci, je již tradiční vytrvalecký pod-
nik, který se vyznačuje mnoha specifiky. Má vysokou
sportovní hodnotu danou náročností tras v kopcovi-
tém terénu Oderských, Hostýnských a Vizovických
vrchů, ale zároveň umožňuje vyzkoušet své síly široké
skupině cyklistů, mnohdy celým sportovně založeným
rodinám. K tomu je určena krátká silniční trať a sou-
časně trať MTB, délkou trasy i profilem voleny tak, aby
ji zvládli i středně trénování jedinci všech věkových
skupin. Vždyť nejmladší účastníci mají méně než pat-
náct let, nejkratší trasu zvládají v doprovodu rodičů,
výjimkou nejsou borci s více než šesti křížky na zádech.
V neposlední řadě se pyšníme velmi dobrou organiza-
cí a zabezpečením s centrem dění v minulých roční-
cích v malebném údolí s okolními lesy v táboře v Čeky-
ni a v současné době na přerovském výstavišti. V nepo-
slední řadě ho zdobí již neodmyslitelný závod dětí
a bohatý kulturní program po dobu celé akce. 

�Jaký bude Mamut v letošním roce?
Silniční závod se pojede na zcela nové trase. Králov-

ská trasa 210 km povede úrodnou Hanou, nad níž se
tyčí vrcholy s pěti horskými, které musí cyklisté zdolat.
První je Tesák, další Hadovna, šperkem s dvacetipro-
centním stoupáním Grapy, Foncky s vrcholem opět na
Tesáku a poslední výstup čeká cyklisty na Lazy. Výjez-
dy na Hadovnu, Foncky a Grapy jsou uzavřeny pro
motorová vozidla, což nemá mezi silničními marato-
ny v ČR obdobu. Zde bude hodně zajímavé sledovat
souboj již přihlášeného paralympijského vítěze, mist-
ra světa Jiřího Ježka, jednoho ze žhavých favoritů,
s předními evropskými cyklisty. Je přihlášena silná eki-
pa polských a slovenských jezdců z týmů Whirpool,
Sparta Praha, Dukla Praha a další české špičky.

MTB trať doznala rovněž mnoha změn k lepšímu,
především trať v okolí zaplaveného lomu ve Výklekách
a mnoho nových technických pasáží. Akci zakončí tra-
diční májová oslava od 18 hodin s živou kapelou.

Author Šela marathon
11. ročník 7.–9. květen

Šela maraton vstupuje do druhé desítky ročníků
jako třídenní mezinárodní festival horských kol.
O jeho podobě jsme si povídali s hlavním organizá-
torem Alešem Procházkou.

Aleš Procházka

Letošní ročník zahájí program již v pátek 7. května na
lipnickém náměstí TGM. Od 17 hodin začne kvalifikace
MTB sprintu, který se pojede na stejné trase jako vloni.
Finálové rozjížďky jsou naplánovány na 18.30 hodin. Vel-
kou atrakcí budou exhibiční vystoupení AGANG týmu
na U rampě, v čele s Jenym Valentou, trojnásobným
mistrem světa na freestyle BMX. Nahuštěný program
pátečního odpoledne zakončí hudební smršť hranické
skupiny Gentelemen’s club, která vystoupí v 19 hodin.

�Hlavní program je tradičně připravený na sobotu. 
Sobota 8. května bude již patřit hlavnímu Author Šela

marathonu. Starty tras 93 km jsou naplánovány opět
ve třech vlnách od 9 do 9.20 hodin. V 9.20 vyjíždějí také
jednokolky na trasu dlouhou 17,5 km. Starty trasy
58 km jsou v 11.45 a v 11.50 hodin. 

�Můžete přidat další podrobnosti a zajímavosti?
Maratonský závod na trase 93 km také letos zahaju-

je seriál Českého poháru MTB maratonů. Delší trasa
doznala mnoho změn, nově vede do lokality lesů pod
loveckou chatou U Huberta směrem k Soběchlebům
a Dolním Nětčicím. Zde pořadatelé odpracovali stov-
ky brigádnických hodin a propojili staré zarostlé lesní
chodníky a cesty. Vznikl zde nový 11 km dlouhý úsek,
který zakončí nové stoupání na Maleník z jižní strany.
Poprvé v historii závodu se pojede stoupání při prvním
průjezdu na Helfštýn terénem. V nejtěžším kamenitém
úseku zde bude umístěna Výjezdní prémie Zubr. Před-
pokládaný příjezd vítěze trasy 93 km je v 12.30 hodin.
V 16 hodin začne koncert americké zpěvačky Janet
Robin se skupinou November 2nd. Vyhlášení vítězů
plánujeme na 17 hodin. Program zakončí tombola star-
tovních čísel v 18 hodin. 

�A nemůžeme zapomenout na oblíbený dětský závod.
Dětský Author Šela marathon se pojede v neděli

9. května v areálu velké Laguny. Připravili jsme trasy
pro odrážedla i pro „náctileté“. Pro jednodušší přihla-
šování využijte nových on-line přihlášek na www.sela-
sport.cz. Jsme zvědaví, jestli překonáme loňský rekord
423 účastníků. Na závěr se těšte na tombolu o horské
kolo Author, přilby a další ceny. 

Informace naleznete na www.selasport.cz Šaf

Květen se stává pro milovníky
cyklistického adrenalinu měsícem roku

■ Z „Přerovských aktualit“

Jaroslava Wykrenta a Academic
ocenil Olomoucký kraj

Už počtvrté se v Moravském divadle v Olomouci udě-
lovaly ceny za přínos v oblasti kultury za významné
počiny. Mezi jedenácti oceněnými osobnostmi, které
vzešly ze 78 návrhů, byli také Jaroslav Wykrent a Aca-
demic Jazz Band z Přerova. Jaroslav Wykrent, který pře-

vzal cenu Osobnost roku, se proslavil především jako
dvorní textař a autor Marie Rottrové. Cenu za výji-
mečný počin v oblasti neprofesionální umělecké čin-
nosti získal Academic Jazz Band, který vznikl už v roce
1958 v přerovském gymnáziu. Ocenění převzali Otakar
Smejkal a Karel Sekera. -rick-

Vlastní kompostárna by se měla
začít stavět v příštím roce

Nová kompostárna by se v Přerově měla začít stavět už
v příštím roce. Stavba za 40 milionů korun se plánuje
v blízkosti skládky tuhého komunálního odpadu v Žera-
vicích. Obyvatelé Přerova ročně vyprodukují asi 1700 tun
biologicky rozložitelného odpadu, kompostárna zpra-
cuje až 2000 tun, volnou kapacitu by tak nabídla okolním
městům a obcím. V současné době radnice vypsala veřej-
nou zakázku na poradce pro realizaci projektu kompo-
stárny. Jeho úkolem bude mimo jiné zpracování žádos-
ti o dotaci z operačního programu životního prostředí
a řízení projektu v průběhu jeho realizace. Pokud by byl
projekt úspěšný, mohl by získat až 90% dotaci. -ilo-

Nezaměstnaní pomáhají
i v přerovské nemocnici

Přes 350 zájemců o výkon veřejné služby eviduje pře-
rovský magistrát, který aktuálně spolupracuje s 15
organizacemi. Poslední, která se přidala, je přerovská
nemocnice. Ta je zatím jediným zdravotnickým zaří-
zením v Olomouckém kraji, které podalo pomocnou
ruku nezaměstnaným lidem v hmotné nouzi. Ti si tak
mohou měsíčně přivydělat k životnímu minimu i 1500
korun – v závislosti na počtu odpracovaných hodin.
Nový ošetřovatel nastoupil na výpomoc do pavilonu
LDN. Aby dostal 3679 korun, musí odpracovat 30 hodin
měsíčně. Podmínkou pro přijetí na ošetřovatelskou
pozici je absolvování kurzu sanitáře, zdravotní způso-
bilost a naočkování se proti žloutence typu B. -svam-

V kašnách už znovu tryská voda
Některé kašny v Přerově jsou už v provozu. Voda trys-

ká v nádrži na náměstí Přerovského povstání. Zaměst-
nanci technických služeb odklidili bednění z kašny na
Masarykově náměstí a po jejím vyčištění spustili i vod-
ní prvek v centru města. Na jezírko s vodotryskem,
rybami a vodními rostlinami si budou muset lidé při
svých procházkách parkem Michalov ještě počkat. Stej-
ně tak pítka na Masarykově náměstí a v parku U majá-
ku budou v provozu až později. -ilo-

www.ktvprerov.cz
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Tajenka křížovky: Africké přísloví Autorka křížovky: Marie Švarcová

Tajenka: Člověk je člověku nejlepším lékem

Úkolem soutěžících je poznat zají-
mavou známou osobnost, která naše
město proslavila. Vylosovaný výherce
bude odměněn hodnotnou knihou. Své
odpovědi zasílejte vždy do 10. dne
v měsíci e-mailem na adresu eva.safran-
kova@mu-prerov.cz nebo odevzdejte
v Městském informačním centru
(v pasáži). Výherce ať kontaktuje redak-
ci, tel. 724 015 273.

Květnový úkol
Narodil jsem se roku 1861 v Uherském

Hradišti, zemřel v lednu 1929 v Přerově.
Studoval jsem ve Vídni, kde jsem byl
promován magistrem farmacie. V Přero-
vě jsem si v roce 1904 otevřel lékárnu na
Komenského třídě. Již v rodném městě
jsem byl středem kulturního a umělec-

kého života, mými přáteli byli bři Mrští-
kové, Joža a Franta Úprka, Marold a dal-
ší. Umělce jsem podporoval i v Přerově.
Byl jsem zde předsedou spolku Tyl, čest-
ným členem Přerubu, předsedou rady
Masarykovy městské knihovny, předse-

dou kuratoria městského muzea,
místopředsedou Obzoru, pracovníkem
tenisového klubu SK Přerov. Byl jsem 17
let členem přerovského městského
zastupitelstva a též členem městské
rady. Působil jsem v předsednictvu
Okrašlovacího spolku a ve výboru
Moravského říčního a průplavního spol-
ku. Po převratu dne 28.10. 1918 jsem byl
v Přerově zvolen prvním předsedou
Národního výboru. V této poválečné
době stálo přede mnou mnoho náročné
práce. Období, během kterého jsem stál
v čele NV, bylo hodnoceno velmi pozi-
tivně. Své zkušenosti a znalosti jsem
uplatňoval i v popřevratové městské
radě a přispěl tak k zavedení normálních
hospodářských a společenských pomě-
rů, k posílení samosprávy i k podpoře

mladého státu. Stál jsem v čele akcí a sbí-
rek pořádaných ve prospěch trpících
a chudých, o čemž svědčí mé členství
v Okresní péči o mládež, Čsl. červeném
kříži. Byl jsem též starostou v Olomouc-
kém gremiu lékárníků a členem výboru
Svazu čsl. lékárnictva v Praze a Zemské
zdravotní rady v Brně. Řadu let jsem
vykonával funkci místopředsedy Okres-
ní nemocenské pojišťovny v Přerově.

Připravila: Věra Fišmistrová, SOkA Přerov

Vyhodnocení
dubnového 

úkolu
Známou osobností je

Ing. Jan Adamec. Vý-
herkyní se stává Jitka
Volfová.

Soutěž Poznáte přerovskou osobnost?

Seznámíte se na ní
s dílem pražského

malíře, ilustrátora a grafika J. Kočího
(16. 7. 1880–26. 3. 1961). Vynikl jako autor
ilustrací v historických románech, v sou-
borech hradních pověstí i v dětském
časopise Malý čtenář. Pro jeho tvorbu je
typická reálnost a smysl pro detail. Jejich
prostřednictvím můžeme dobře pozná-
vat a vnímat historii, způsob tehdejšího
života a zvyky, seznámit se s konkrétní-
mi událostmi našich dějin. Je přirozené,
že J. Kočí byl osloven v době 1. republiky
jako autor pro speciální edici školních

obrazů k výuce dějepisu. Na výstavě
v Historickém sále přerovského zámku
od 15. května do 18. července si můžete
prohlédnout originální malby a kresby
z fondů přerovského muzea i ze soukro-
mé sbírky, kresby v knihách a časopisech
a pohlednicovou tvorbu s vlasteneckými
tématy. Doprovodný program k výstavě
zahrnuje komentované prohlídky s au-
torkou výstavy (25. 5. v 15 hodin, 12. 6.
v 10 hodin) a přednášku Vzestup a pád
českého dějepisného obrazu (Korvínský
dům, 15. 6. v 17 hodin).

Mgr. Jarmila Klímová, autorka výstavy

Absolventské
koncerty

Kulturní akce se konají v koncertním sále ZU·
B. Kozánka v 18 hodin

�6. 5. • H. Zajacová – klavír, A. Hrabánková –
klavír, P. Vojtá‰ek – klavír, K. Pfiecechtûlová –
pfiíãná flétna, K. Hlaváãková – klarinet
�12. 5. • J. Tome‰ek – saxofon, T. Kantor –
trubka, T. Virglová – keyboard, K. Rychlá - sólo-
v˘ zpûv, L. Tománek – keyboard, E. Miklu‰ová –
housle, H. Odstrãilová - housle
�18. 5. • L. Horáková – klavír, P. Jifiíãková – kla-
vír, V. Fridri‰ková – zobcová flétna, T. Zapletalo-
vá – zobcová flétna, N. Greisslerová – pfiíãná flét-
na, M. Zacpalová – pfiíãná flétna, T. Lupaã – trub-
ka, O. ·vrdlík – bicí, K. Onderková – keyboard, L.
Onderková – keyboard, A. BalÛsková – keyboard
�26. 5. • V. Pospí‰ilová – klavír, K. Huãínová –
klavír, Z. Orálková – klavír, B. Vybíral – violoncel-
lo, J. Tome‰ek – sólov˘ zpûv, D. Grener – housle

Pozvánka

Pozvánka
na výstavu

■ Setkávání seniorů Spolu
Centrum Sonus

Besedy na zajímavé téma
pondûlí od 10.15 hod.

�3. 5. • Pfiípravky na fie‰ení alergie
a o‰etfiení kÛÏe pfii opalování (pfiípravky ve
volném prodeji) – Mgr. BoÏena Malinová
�10. 5. • Nordic walking – provází Olga Îup-
ková
�17. 5. • Jak sem pfii‰ly klarisky aneb his-
torie klá‰tera v Pfiestavlkách – Mgr. ZdeÀ-
ka Mollinová
�24. 5. • PafiíÏ – Ing. Helena Patoãková
�31. 5. • Bolest hlavy – Olga Îupková

Rukodělné činnosti
ãtvrtek od 10.15 hod.

�6. 5. • VáÏka z korálkÛ I. 
�13. 5. • VáÏka z korálkÛ II.
�20. 5. • V˘let do Lipníka nad Beãvou a na
hrad Helf‰t˘n. Odjezd od centra SONUS v 9:30
hod. Pfiedpokládan˘ návrat v 16 hod. Poãet úãast-
níkÛ je omezen˘. Pfiihlásit se mÛÏete u Zuzany
Kuchtíkové v centru SONUS nebo na tel. 608 139
073.
�27. 5. • Kvûtináã s ornamenty

Zdravotní cvičení s lektorem
po, út a ãt 9–10 hod.

Internet pro začátečníky a pokročilé
po a ãt 9–13 hod. (10–12 hod. s lektorem)

Kavárna pro seniory
�12. 5. v 16 hod. • Vietnam – Eva Vernerová

Centrum Sonus, Palackého 17a/2833, Pfierov

Josef Kočí: Jaro na selském dvoře, výřez

Josef Kočí – malíř historie a všedního života
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■ Městský dům
�4. 5. v 19.30 hodin • Karel Plíhal. Koncert
�6. 5. v 16 hodin • Z· Trávník – Den
matek. Vystoupení ÏákÛ Z· Trávník
�11. 5. v 19.30 hodin • Screams naruby,
repríza nové travesti show.
�12. 5. v 19.30 hodin • Wartburg College
Wind Ensemble Passport 2010 European
Tour. Koncert amerického ÏesÈového souboru ve
spolupráci s Gymnáziem Jakuba ·kody
�16. a 30. 5. od 13 hodin • Nedûlní párty
pfii dechovce se Záhorskou kapelou 
�19. 5. v 19.30 hodin • Fantasy of dance,
nová irská taneãní show v podání známého slo-
venského souboru Merlin 
�25. 5. v 19.30 hodin • Vûra ·pinarová,
koncert za doprovodu bandu Adama Pavlíka
�27. 5. v 8.30 a v 10 hodin • RÛÏenka,
pohádkov˘ muzikál pro dûti
www.mdpr.cz • tel.: 581 290 311, 581 215 101

■ Klub Rodinka
�5. 5. v 17 hod. • Jak vést ‰etrnou domác-
nost a ekohygiena 
�8. 5. • Celodenní v˘let do zoo a Bongo
centra v Brnû (nutné nahlásit se pfiedem)
�30. 5. v 10 hod. • Dûtsk˘ den na Lagunû 
�7.–9. 7. • Mal˘ pfiímûstsk˘ tábor v Pfie-
rovû pro dûti od 5 let
�8.–14. 8. • Happy summer, tábor pro dûti
a rodiny s dûtmi s angliãtinou v Bystfiici p. H.
�23.–27. 8. • Pfiímûstsk˘ tábor s angliã-
tinou v Pfierovû pro dûti od 5 let
�pravidelné dopolední a odpolední aktivi-
ty pro kojence, batolata, pfied‰kolní dûti
i ‰koláky i dospûlé v klubovnû v Îelatovské
12. Zabezpeãujeme hlídání dûtí. 

www.rodinka.cz

■ KoTě – kojenecké
a těhotenské centrum

■ Plavecký areál – koupání veřejnosti, tel. 581 736 580 • relaxace, slender, tel. 581 209 100
Den dûtsk˘ 50m bazén 50m bazén plavání plavání spoleãná sauna sauna relaxace

bazén whirpool, pára ãásteãn˘ pronájem imobilní seniofii z bazénu samostatn˘ vchod slender stoly

pondûlí 15–16 6.15–7.45, 15–16 6.15–7.45, 15–16 zavfieno spol. páry 15–21 13.30–20.30

úter˘ 14–15, 18–20 6.15–7.45, 13–15, 18–21 6.15–7.45 16–17 18–21 Ïeny 13–21 7.30–14.30

stfieda 15–20 6.15–7.45, 15–21 6.15–7.45, 15–15.30, 18–20 11.30–13.30 15–21 muÏi 13–21 13.30–20.30

ãtvrtek 12–16, 18–20 6.15–7.45, 12–16, 18–21 6.15–7.45 18–21 Ïeny 15–21 13.30–20.30

pátek 14–20 6.15–7.45, 14–21 6.15–7.45, 14–18 15–17 15–21 muÏi 15–21 7.30–14.30

sobota 10–20 10–20 18–19 10–20 spoleãná 10–20 zavfieno

nedûle 10–18 10–18 10–12, 16–17 10–12 10–18 spoleãná 10–18 zavfieno

Výjimky: 8. 5. dûtsk˘ bazén a 50m bazén 12–18, 50m bazén ãásteãn˘ pronájem 16–17, spol. sauna 12–18 • informace na www.bazenprerov.wz.cz

Náv‰tûvníci budou mít pfiíleÏitost seznámit se zábavnou formou s historií vojenství na
Moravû od dob starovûkého ¤íma aÏ po období prusko-rakousk˘ch válek. Zhlédnou pfie-
hlídku vojensk˘ch jednotek a klubÛ living history. âeká je bohat˘ doprovodn˘ program, napfi. vystou-
pení historické kapely Weytory, pfiedná‰ka a v˘stava o stfieln˘ch a paln˘ch zbraních, divadelní pfied-
stavení. Nebudou chybût ‰ermífií, kejklífii, sokolníci. Pfiipravena je fiada dal‰ích atrakcí.

Pozvánka
na Helfštýn

■ SVČ ATLAS a BIOS
�Mofisk˘ svût – v˘stava BIOS
�14.5. • Dopravní soutûÏ mlad˘ch cyklis-
tÛ – oblastní kolo na ATLASE
�15.5. • Mamut tour – cyklistická soutûÏ pro dûti
na v˘stavi‰ti v Pfierovû (prezentace od 8.50 hod.)
�22.5. • Dance Evolution – 5. roãník soutû-
Ïe v moderních taneãních stylech v Sokolovnû

www.svcatlas-bios.cz

■ Klub Dlažka
�6.–9. 5. • Velké DláÏdûní – 21. roãník tur-
naje pro smí‰ené t˘my ve 30 druzích sportu a her
�14.–16. 5. • Horovíkend pro zaãínající horo-
lezce
�21.–23. 5. • ·kolení hlavních vedoucích
�21.–23. 5. • Spálovské hrátky - víkend pro
rodiãe s dûtmi
�21.–23. 5. • Májová Moravice – víkend pro
vodáky
�23. 5. • Sjezd Moravice
�28.–30. 5. • Dny hrav˘ch dûtí: 28. 5. v 17
hodin stolní hry v Klubu DlaÏka ❙ 29. 5.
13–17.30 hod. – sjezd Beãvy, je tfieba se pfie-
dem do 27. 5. pfiihlásit v DlaÏce ❙ 30. 5. V par-
ku Michalov (na trávû u vchodu od Beãvy). Lodû
v lodûnici. 9.30–12 a 13–16 hodin – hry a sou-
tûÏe pro mrÀata i pro vût‰í dûti, ringo – minitur-
naj pro pfiíchozí, stolní hry – ukázky her, lanové
aktivity, malujeme – v˘tvarné tvofiení na papífie.
Lodû (Pálavy) pro malé i velké. Ringocesta –
s koleãkem letem svûtem. Ukázky sportÛ – kroket,
petánque, frisbee, lakros, dánské kuÏelky

Kompletní nabídka letních táborÛ
www.dlazka.cz

■ Středisko Oáza Předmostí
�13. 5. • Den otevfien˘ch dvefií, od 9 h. bese-
da s alergoloÏkou, v˘tvar. dílny, hry na zahradû 
�15. 5. od 9 h. • VitráÏe technikou tiffany
�29. 5 od 14 hod. • Budík – smalt na vafiiãi

Veronika Zapletalová, tel. 774 523 522

■ Hrad Helfštýn
Út–Ne 9–18 hod.

�do 31. 10. • Poldi Habermann – Skulptu-
ry, v˘stava (Galerie na 2. nádvofií). 
�1. 5. • Otevfieni Expozice umûleckého
kováfiství v suterénu hradního paláce. Expozi-
ce otevfiena do 31. 10.
�8. 5. • Author ·ela marathon 2010
�18. 5. • Vstup do hradu cel˘ den zdarma
�22. 5. a 23. 5. 10–18 hod. • Festival
vojenské historie. Seznámení s historií vojen-
ství na Moravû od dob starovûkého ¤íma aÏ po
období prusko-rakousk˘ch válek.

www.helfstyn.cz

■ Senioři PSP
�18. 5. • turistická vycházka Pfiedmostím
aÏ do pravûku, 10 km. Sraz v 9 h. u sokolovny.

Výtvarná soutěž
Na květen a červen pracovníci Sředis-

ka volného času ATLAS a BIOS připra-
vili výtvarnou soutěž s názvem Kopre-
tinová víla. Je určena dětem všech věko-
vých kategorií a soutěžní práce můžou
být ztvárněny jakoukoliv výtvarnou
technikou. Obrázek se jménem, adresou
a telefonem soutěžící musí odevzdat
v ATLASu, Žižkova 12 nejpozději do 10.
června. Autoři nejhezčích prací budou
odměněni hezkým dárkem.

■ Muzeum Komenského
Budova přerovského zámku
út–pá 8–17 hod., so–ne 9–17 hod.

�Stálé expozice
�do 9. 5. • Pfierovské povstání a konec 2.
svûtové války na Pfierovsku, v˘stava (Velk˘
v˘stavní sál pfierovského zámku).
�2. 5. – 27. 6. • Pavel Rozsíval: Sen trvá…
V˘stava fotografick˘ch, poãítaãovû manipulovan˘ch
aktÛ, na pomezí fikce a reality. (Mal˘ v˘stavní sál
pod vûÏí). VernisáÏ 1. 5. v 16. hodin.
�2. 5. – 29. 8. • Ptáci 2010, v˘stava (Galerie
pfierovského zámku). VernisáÏ 1. 5. v 16. hodin.
�15. 5. – 18.7. • Josef Koãí, malífi histo-
rie a v‰edního Ïivota, v˘stava (Historick˘ sál
pfierovského zámku).
�25. 5. v 15 hod. • Doprovodn˘ program
k v˘stavû Josef Koãí, malífi historie a v‰ed-
ního Ïivota – komentovaná prohlídka s autorkou
v˘stavy (Historick˘ sál pfierovského zámku).
�Animaãní program ke stálé expozici
Archeologie – pro ‰koly.
�Animaãní program ke stálé expozici
Mineralogie – pro ‰koly.

Ornitologická stanice ORNIS
tel. 581 219 910

po–pá 8–16 hodin, jindy po domluvû

�Stálé expozice: Ptáci âeské republiky ❙ Pta-
ãí lípa ❙ Ptaãí zahrada Franti‰ka Gintra
�do 31. 10. Pero, pefií, opefiení, v˘stava
�1. 5. • Vítání ptaãího zpûvu – Tovaãov.
Ornitologická exkurze do Tovaãova. Sraz v 7.30
na hrázi Hradeckého rybníka.
�2. 5. • Vítání ptaãího zpûvu – Záhlinice.
Ornitologická exkurze do Záhlinic. Sraz v 9 hodin
u restaurace U ãápa v Záhlinicích.
�14. 5. • Noc slavíkÛ. Veãerní koncert slaviãích
hlasÛ v NPR Îebraãka a v okolí fieky Beãvy.
�22. 5. • Prohlídka parku Michalov. Sraz
v 9.30 u budovy ORNIS v Bezruãovû ulici.
�V˘ukové programy
�Ekoporadna – informace z obl. Ïivot. prostfiedí

www.prerovmuzeum.cz

Nabídka letních táborů

Centrum pro volný
čas mládeže

• 30. 6.–11. 7. tábor pro děti ve věku
8–12 let, cena 2 700 Kč

• 11. 7.–25. 7. tábor pro mládež ve věku
13–18 let, cena 3 300 Kč
Krásné prostředí Beskyd na Horní Beč-

vě v těsné blízkosti přehrady. Ubytování
v chatkách. Tábor je vybaven mimo jiné
horskými koly, čluny. Informace a při-
hlášky: CVČM, Tyršova 2, 751 24 Přerov,
cvcm@centrum.cz, tel. 608 909 916.

Festival vojenské historie
22. a 23. květen

■ Klub přátel výtvarného
umění

�13. 5. • Opava v umûní osmi století. Bese-
da s Jifiím Havlíãkem.

■ Mateřské centrum
Sluníčko

�3. a 7. 5. v 9.30 hod. • Kurz vázání ‰átkÛ 
�10. 5. v 10 h. • ·etrná domácnost, beseda
�12. 5. v 18 hod. • Pedig z papíru, kreativ
�14. 5. v 10 hod. • No‰ení dûtí, beseda
�21. 5. v 10 hod. • Bez plenky! beseda
�31. 5. v 10 hod. • Zdravé pfiebalování,
beseda

Sokolská 26, www.mcslunicko.tym.cz

kojenecké centrum
�pondûlí 9–10.30 hodin • cviãení kojencÛ
�ãtvrtek 13–15 hodin • baby masáÏe
tûhotenské centrum
�úter˘ 16–17 hodin • cviãení pro tûhotné
�ãtvrtek 9–12 hodin • pfiedporodní kurz
�ãtvrtek (první v mûsíci) 15–17.30 hodin •
individuální pfiíprava k porodu i s partnerem

www.pamad.cz

Vítězové soutěže
Děti, pozor, červená!
Slavnostní vyhodnocení soutěže

s bezpečnostní tematikou proběhne
3. května ve 14 hodin v kině Hvězda.
Odborná porota hodnotila 286 prací, ze
kterých vybrala v každé ze tří kategorií
15 vítězných. Vítězové obdrží diplom
a hodnotnou věcnou cenu. 

V předsálí kina je instalována výstava
nejúspěšnějších výtvarných prací sou-
těže, která je přístupná veřejnosti denně
do 20. května od 16. 30 do 20 hodin.
Mimo tuto dobu lze návštěvu výstavy
pro školy a zařízení objednat na tel. 581
202 216 (vedoucí kina Alena Šišková).
Komise bezpečnosti, prev. kriminality a BESIP
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tel./fax: 581 202 216 • www.kinohvezda.cz

Uzávěrka příštího čísla je v pondělí 17. května

Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 

Galerie města Přerova • Muzeum Komenského, Horní náměstí

17.–28. 5. • Zdeněk Červinka a Hana Münsterová
V měsíci květnu můžete v galerii Atrax navštívit společnou výstavu malířů naiv-
ního umění – Hany Münsterové a Zdeňka Červinky.

Zdeněk Červinka (1928) vystu-
doval Umělecko-průmyslovou
školu v Uherském Hradišti.
Jeho snové obrazy krajin, zátiší,
hudebníků či klaunů jsou
zastoupeny v mnoha sbírkách
doma i v zahraničí. Za svůj život
uspořádal více než 200 výstav.
Používá umělecké jméno
Argus. I přes svůj vyšší věk se
mu stále daří v malování a pře-
kvapuje novými nápady.
Hana Münsterová (1955)
vystudovala Umělecko-průmy-
slovou školu v Brně – obor

hračky, loutky a drobný prů-
mysl u profesorů Jaroslava
Lukeše, Jindřicha Svobody
a Vladimíra Smrčky. Po ukon-
čení studia vyučovala na Lido-
vé škole umění v Uničově. Její
obor se odrazil v tvorbě látko-
vých koláží s dětskými motivy.
Zabývala se také akvarelem
a lavírovanými kresbami.
Později přešla k malbě akvare-
lovým kvašem. V současné
době maluje olejovými barva-
mi, které poskytují více mož-
ností ve vyjádření i charakteru techniky obrazu. Jejím námětem zůstávají ilustrač-
ní motivy. Odráží se v nich cit pro barvy a detail. Obrazy v sobě obsahují prvky
archetypu, a proto se líbí dospělým i dětem. Kromě malování olejovými barvami
maluje také na hedvábí a chiffon. Hedvábí rámuje do kovových lišt pod sklo, chif-
fonové šály potom jako módní doplněk k oblečení. Již podruhé malovala filmovou
klapku pro Film festival Zlín. Malování věnuje většinu svého volného času.

4. 5.–12. 7. • Zuzana Bobovníková – Žena a dítě v dokumentu 
Výstava fotografií bude zahájena za účasti autorky 4. května v 17 hodin.
Slovenská autorka Zuzana Bobovníková, už šest let žijící v Přerově, je absolventkou
Přírodovědné fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě a od roku 2007 student-

kou Institutu fotografických studií
Photogenia v Brně. K fotografování ji
přivedl otec. Později během mateřské
dovolené poznala nutkavou potřebu
přes fotografie řešit svůj pohled na
svět. Děti přinesly do jejího života vel-
ké změny. O tom jsou i její fotky. 
Fotografie z dokumentárního cyklu
Matky byly oceněné v rámci projektu
Multikulti subjektivem – My a ony,
které organizovalo občanské sdruže-
ní Nesehnutí Brno.

■ Kino Hvězda ■ Galerie
�1.–3. 5. v 17.30 hod. a 3. 5. ve 20 hod. •
ALENKA V ¤Í·I DIVÒ (3D, USA, fantasy, ãesk˘
dabing). ReÏie: Tim Burton. Hrají: Johny Depp,
Mia Wasikowska, Helena Bonham Carter...
�1. a 2. 5. ve 20 hod. • IRON MAN 2 (USA,

akãní, ãesk˘ dabing, celorepubliková premiéra).
ReÏie: Jon Favreau. Hrají: Scarlett Johansson,
Robert Downey Jr. Sam Rockwell, Mickey Rour-
ke, Samuel L. Jackson.
�4. 5. v 19 hod., 5. 5. v 17 hod. a ve 20
hod. • PO·LI TO DÁL (multiÏánrov˘ taneãní
muzikál, taneãní skupina Duckbeat)
�6.–8. 5. v 17 hod. a 9. 5. ve 14 hod. •
TOY STORY: P¤ÍBùH HRAâEK (3D, USA,
rodinn˘, premiéra ve 3D). ReÏie: John Lasseter.
âesk˘ dabing: Michal Dlouh˘, Zby‰ek PantÛãek,
Barbora Munzarová, Bedfiich ·etena.
�6.–9. 5. ve 20 hod. a 9. 5. v 16 hod. •
AVATAR (3D, USA, dobrodruÏn˘/sci-fi, ãesk˘
dabing). ReÏie: James Cameron. Hrají: Sam Wort-
hington, Sigourney Weaver, Michelle Rodriguez...
�10.–12. 5. v 17.30 hod., 10. a 11. 5. ve
20 hod. • NEZAPOME≈ NA Mù (USA, roman-

tick˘, titulky, premiéra). ReÏie: Allen Coulter. Hra-
jí: Robert Pattinson, Emilie de Ravin, Pierce Bros-
nan, Chris Cooper.
�13.–15. 5. v 17 hod. a 16. 5. v 14.30 hod.
• KOUZELNÁ CHÒVA A VELK¯ T¤ESK (VB,
rodinn˘, ãesk˘ dabing, premiéra). ReÏie: Susan-
na White. Hrají: Emma Thompson, Maggie Gyl-
lenhaal, Ralph Fiennes, Rhys Ifans, Maggie Smith
�13.–18. 5. ve 20 hod. a 16.–19. 5.
v 16.30 hod. • ROBIN HOOD (USA, historick˘,
titulky, republiková premiéra). ReÏie: Ridley Scott.
Hrají: Russell Crowe, Cate Blanchett, Mark
Strong, Danny Huston, Max von Sydow...
�20.–23. 5. v 17 hod. a 23. 5. v 15 hod. •
KUKY SE VRACÍ (âR, dobrodruÏn˘, republiková

premiéra). ReÏie: Jan Svûrák. Hrají: Zdenûk Svû-
rák, Jifií Macháãek, Petr âtvrtníãek, Pavel Li‰ka,
Oldfiich Kaiser, Krist˘na Fuitová, Ondfiej Svûrák.
�20.–23. 5. ve 20 hod. • MUÎI, CO ZÍRAJÍ
NA KOZY (USA/VB, komedie/váleãné, titulky,
premiéra). ReÏie: Grant Heslov. Hrají: George Clo-
oney, Jeff Bridges, Kevin Spacey, Evan McGregor.
�24. a 25. 5. v 17.30 a ve 20 hod. • ÎENY
V POKU·ENÍ (âR, komedie). ReÏie: Jifií Vejdûlek.

Hrají: Eli‰ka Balzerová, Lenka Vlasáková, Veronika
Kubafiová, Vojtûch Dyk, Jifií Macháãek, Roman Zach.
�27. 5.–2. 6. v 17.30 hod. • STREET DAN-
CE (3D, USA, taneãní, ãesk˘ dabing, republiková
premiéra). ReÏie: Jane English. Hrají: Nichola Bur-
ley, Charlotte Rampling, Richard Winsor...
�27. 5.–1. 6. ve 20 hod. • PRINC Z PERSIE:
PÍSKY âASU (USA, dobrodruÏn˘, titulky, repub-

liková premiéra). ReÏie: Mike Newell. Hrají: Gem-
ma Arterton, Jake Gyllenhaal, Ben Kingsley...

�12. 5. ve 20 hod. • KATKA (âR, ãasosbûrn˘

dokument, premiéra). ReÏie: Helena Tfie‰tíková.
�19. 5. ve 20 hod. • OKO NAD PRAHOU (âR,
drama, premiéra). ReÏie: Olga ·pátová. Hrají: Jan
Kaplick˘, Václav Havel, David Vávra, Dagmar
Ve‰krnová-Havlová, Pavel Bém.

�26. 5. v 17.30 hod. a ve 20 hod. • ÎENY
V POKU·ENÍ (âR, komedie). ReÏie: Jifií Vejdûlek.
Hrají: Eli‰ka Balzerová, Lenka Vlasáková, Veronika
Kubafiová, Vojtûch Dyk, Jifií Macháãek, Roman Zach.

�2. 5. v 15 hod. • DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT
DINOSAURÒ (3D, USA, anim. komedie, ãesk˘
dabing). ReÏie: Carlos Saldanha, Mike Thurmei-
er. âesk˘ dabing: Jifií Lábus, Zdenûk Mahdal, Ota
Jirák, Katefiina BroÏová.
�9. 5. ve 14 hod. • TOY STORY: P¤ÍBùH HRA-
âEK (3D, USA, rodinn˘, premiéra ve 3D). ReÏie:

John Lasseter. âesk˘ dabing: Michal Dlouh˘, Zby-
‰ek Pantíãek, Barbora Munzarová, Bedfiich ·etena.
�16. 5. v 14.30 hod. • KOUZELNÁ CHÒVA
A VELK¯ T¤ESK (VB, rodinn˘, ãesk˘ dabing,
premiéra). ReÏie: Susanna White. Hrají: Emma
Thompson, Maggie Gyllenhaal, Ralph Fiennes,
Rhys Ifans, Maggie Smith.
�23. 5. v 15 hod. • KUKY SE VRACÍ (âR, hra-
n˘/animovan˘, republiková premiéra). ReÏie: Jan
Svûrák. Hrají: Zdenûk Svûrák, Jifií Macháãek, Petr
âtvrtníãek, Pavel Li‰ka, Oldfiich Kaiser, Krist˘na
Fuitová, Ondfiej Svûrák.
�30. 5. v 16 hod. • KRTEK A OREL (âR, dût-
ské pásmo).

■ ARTKINO ■

■ BIJÁSEK ■

■ BIOSENIOR ■

V květnu zde vystavuje výtvarnice Lenka
Jasenská a Radka Trojanová. Obě patří
k mladší generaci, žijí a tvoří ve Fryštáku. 
Lenka Jasenská je absolventka výtvarného
oboru na Pedagogické fakultě UP v Olo-
mouci. Věnuje se městským zátiším, námě-
tům z přírody, zátiším s předměty, portré-
tům i figurální tvorbě. 
Radka Trojanová je absolventka SUPŠ
v Uherském Hradišti a převážně se věnuje
kresbě městských uliček a portrétům, kom-
binovaným technikám. Pro své náměty sahá
do světa fantazie pocitů a prožitků. Výstava
potrvá do 31. května.

Minigalerie Žerotín Z.H. • Komenského 2, tel. 581 217 508

Zdeněk Červinka

Hana Münsterová


